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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

K092832
Spisová značka: 6K/26/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mobil ASK Slovakia, s.r.o., so
sídlom Vajnorská 142, 831 04 Bratislava, IČO: 36 620 882, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava 2, zn. správcu: S 207, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
rozhodol
I.
Súd konkurz na majetok úpadcu: Mobil ASK Slovakia, s.r.o., so sídlom Vajnorská 142, 831 04
Bratislava, IČO: 36 620 882, zrušuje pre nedostatok majetku.
II.
Súd priznáva správcovi: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08,
Bratislava 2, zn. správcu: S 207, odmenu z výťažku vo výške 1.811,35 EUR a paušálnu odmenu vo výške 3.220,00
EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092833
Spisová značka: 4K/31/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRINOM, a.s., so sídlom
Kollárova 7, 902 01 Pezinok, IČO: 34 148 990, správcom ktorého je: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto, značka správcu S310, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul. 29. augusta č 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 29,97 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092834
Spisová značka: 37OdK/436/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lívia Fichtlová rod. Nálepková, nar. 30.01.1964,
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lívia Fichtlová rod. Nálepková, nar. 30.01.1964, Miestny úrad
Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn.
správcu: S289.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1015/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
a)

Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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 na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092835
Spisová značka: 4K/28/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: O.T.E.C. SR, s.r.o., so sídlom
Oslobodenia 1068, 901 01 Malacky, IČO: 35 753 745, správcom ktorého je: Mgr. Jana Lenková, so sídlom kancelárie
Krížna 38, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1211, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul. 29. augusta č 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 2.038,81 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K092836
Spisová značka: 8K/55/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska 1588/15, 831 02
Bratislava, IČO: 47551432 zastúpený PETKOV Co s.r.o. Advokátska kancelária so sídlom Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: - POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska
1588/15, 831 02 Bratislava, IČO: 47551432,
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: POP palivo s.r.o. sídlom Pionierska 1588/15, 831 02 Bratislava,
IČO: 47551432.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). 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 10.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092837
Spisová značka: 37OdK/437/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol Kesely, nar. 23.12.1983, Lietavská 3093/5, 851
06 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karol Kesely, nar. 23.12.1983, Lietavská 3093/5, 851 06
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alexandra Krutá, so sídlom kancelárie Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1686.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1017/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092838
Spisová značka: 2R/2/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatra Nova, spol. s.r.o., so sídlom Sabinovská 12, 821
02 Bratislava, IČO: 36 314 579, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821
09 Bratislava, značka správcu: S 1382, na potvrdenie prevodu pohľadávky,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: UNIPHARMA - 1. Slovenská lekárnická akciová
spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, na veriteľa: HiProTec, spol. s r.o., so
sídlom Športová 23, 971 01 Prievidza, IČO: 36 303 828, v celkovej výške 127.695,20 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092839
Spisová značka: 2R/6/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GEMEX Trade, s.r.o., so sídlom
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 36 316 351, správcom ktorého je JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom
kancelárie: Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava, značka správcu: S105, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
po splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu GEMEX Trade, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09
Bratislava, IČO: 36 316 351, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 10.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092840
Spisová značka: 37OdK/438/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavol Possert, nar. 10.05.1971, Lipová 1042/24, 900
23 Viničné, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Pavol Possert, nar. 10.05.1971, Lipová 1042/24, 900 23
Viničné.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martina Mrázová, so sídlom kancelárie Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, zn.
správcu: S400.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.

Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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denníka D14, pol. reg. 1028/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092841
Spisová značka: 37OdK/439/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Cesnak, nar. 10.11.1962, Langsfeldová
3374/30, 811 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Cesnak, nar. 10.11.1962, Langsfeldová 3374/30, 811 04
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1382.
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IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1029/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
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ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

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

Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092842
Spisová značka: 37K/65/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO:
47 588 373, uznesením zo dňa 11.09.2019, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku vedené na majetok
úpadcu: BESTAFE, s.r.o., so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K092843
Spisová značka: 37OdK/440/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniela Fabišková rod. Krasčovičová, nar.
02.02.1966, Tylova 1047/4, 831 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniela Fabišková rod. Krasčovičová, nar. 02.02.1966, Tylova
1047/4, 831 04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Bieliková, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, zn.
správcu: S405.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
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spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1026/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092844
Spisová značka: 3K/30/2008

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M & G
Autopríslušenstvo, spol. s r.o., so sídlom Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35 813 059, správcom ktorého je:
JUDr. Eduard Veterník, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S128,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Eduard Veterník, so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S128 z
funkcie správcu úpadcu: M & G Autopríslušenstvo, spol. s r.o., so sídlom Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 35
813 059.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092845
Spisová značka: 37OdK/441/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Kolenčík, nar. 03.09.1985, Vilova 323/6, 851
01 Bratislava - Petržalka, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Kolenčík, nar. 03.09.1985, Vilova 323/6, 851 01
Bratislava - Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Edita Rieglová, so sídlom kancelárie Bajkalská 5/A, 83104 Bratislava, zn.
správcu: S1833.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1031/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
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.
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092846
Spisová značka: 6K/43/2014
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: TRIO PACK PLASTIC
s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2019 o 9:00
hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1.
Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri
prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a
doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, sudca
K092847
Spisová značka: 3K/36/2016
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: Ľubomír Šiška, nar.
22.08.1969, Budatínska 17, 851 05 Bratislava, št. občan SR, právne zast.: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2,
811 03 Bratislava, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2019 o 9:15 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v
miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového
správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a zároveň doklad
preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K092848
Spisová značka: 8K/7/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911
01 Trenčín, IČO: 45 445 851 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom
Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, o návrhu: ActivIT, s.r.o., so sídlom Národná 9, 874 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 043 532, zast.: URBÁNI & Partners s.r.o. so sídlom Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, na
pristúpenie do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: ActivIT, s.r.o., so sídlom Národná 9, 874 01 Banská Bystrica, IČO: 36 043 532, na
pristúpenie do konkurzného konania na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03
Bratislava, IČO: 45 629 943, vedeného pod č. k. 8K/7/2019.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092849
Spisová značka: 6R/5/2016
Súd zvoláva zmysle § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) schôdzu veriteľov úpadcu: EURO TECHNOLOGY
SYSTEM SLOVAKIA s. r. o., so sídlom Terchovská 11, 900 28 Zálesie, IČO: 44 823 347, ktorá sa bude konať dňa
15.11.2019 o 9:30 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim
programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3.
Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické
osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a doklad totožnosti.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K092850
Spisová značka: 37OdK/442/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Hamarová rod. Kosibová, nar. 29.09.1972,
Stavbárska 5176/36, 821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Hamarová rod. Kosibová, nar. 29.09.1972, Stavbárska
5176/36, 821 07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Martin Hanáček, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S1906.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.

Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1041/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
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K092851
Spisová značka: 8K/7/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa CURTIS, s.r.o., so sídlom Mierové námestie 24, 911
01 Trenčín, IČO: 45 445 851 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom
Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, o návrhu: Mesto Štúrovo, so sídlom Nám. Slobody 1, 943 01
Štúrovo, IČO: 00 309 303, na pristúpenie do konkurzného konania
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: Mesto Štúrovo, so sídlom Nám. Slobody 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 00 309 303, na
pristúpenie do konkurzného konania na majetok dlžníka: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03
Bratislava, IČO: 45 629 943, vedeného pod č. k. 8K/7/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092852
Spisová značka: 8K/49/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AdBackoffice s.r.o.
so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 48 214 469,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: AdBackoffice s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, IČO: 48 214 469, správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092853
Spisová značka: 8K/49/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AdBackoffice s.r.o. so sídlom
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, IČO: 48 214 469, správcom ktorého je: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom
kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29. augusta č 8 a 10,
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 131.001,64 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
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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 11.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092854
Spisová značka: 8K/7/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Avenis, s. r. o., so
sídlom B. Němcovej 1057/8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 855 894,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Avenis, s. r. o., so sídlom B. Němcovej 1057/8, 811 04
Bratislava, IČO: 35 855 894, správcu: BANKRUPTCY GROUP, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831
04 Bratislava, S 1944.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092855
Spisová značka: 37OdK/443/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Tomáš Polák, nar. 10.04.1957, Ševčenkova 19,
851 01 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Tomáš Polák, nar. 10.04.1957, Ševčenkova 19, 851 01
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Čajakova 13, 811 05 Bratislava,
zn. správcu: S1812.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1039/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Bratislava I dňa 18.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092856
Spisová značka: 3K/35/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PentaReal, s.r.o.
"v likvidácii", so sídlom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, IČO: 35 814 829,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: PentaReal, s.r.o. "v likvidácii", so sídlom Stavbárska 38,
821 07 Bratislava, IČO: 35 814 829, správcu: BANKRUPTCY GROUP, k.s., so sídlom kancelárie Trnavská cesta
27/B, 831 04 Bratislava, S 1944.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092857
Spisová značka: 4K/63/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PROTECT
súkromná bezpečnostná agentúra, spol. s r.o., so sídlom Palkovičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 745 291,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: PROTECT súkromná bezpečnostná agentúra, spol. s
r.o., so sídlom Palkovičova 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 745 291, správcu: BANKRUPTCY GROUP, k.s., so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, S 1944.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K092858
Spisová značka: 37OdK/444/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Kaliský, nar. 15.08.1989, D. Skuteckého 18,
901 01 Malacky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Kaliský, nar. 15.08.1989, D. Skuteckého 18, 901 01
Malacky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, so sídlom kancelárie Sabinovská 12, 821 02
Bratislava, zn. správcu: S1623.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
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rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1035/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

37

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 18.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K092859
Spisová značka: 8OdK/440/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Machálik, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava, narodený: 06.04.1984, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Machálik, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka
1, 832 91 Bratislava, narodený: 06.04.1984.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: JUDr. Milada Koukalová, Štúrova 138, 949 35 Nitra, zn. správcu: S1834.

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1027/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K092860
Spisová značka: 8OdK/441/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rozália Hromádková rod. Mrázová, Družstevná 281,
908 72 Závod, narodený: 20.06.1941, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rozália Hromádková rod. Mrázová, Družstevná 281, 908 72
Závod, narodený: 20.06.1941.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu JUDr. Michaela Voleková, so sídlom Trnavská 27, 831 04 Bratislava, číslo
správcu S1518.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1025/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K092861
Spisová značka: 2K/13/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SIGMA SLOVAKIA, spol. s
r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14, IČO: 36 527 980, správcom konkurznej podstaty ktorého
je JUDr. Ivan Kotleba, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 13/2018 - 257 zo dňa 18.
09. 2019 povolil 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. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092862
Spisová značka: 2K/92/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ranč u Mariána, s.r.o., so
sídlom Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo, IČO: 44 906 048, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Alena
Gregorová, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 54, uznesením č. k. 2K 92/2016 - 234 zo dňa 18. 09.
2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10. 2019
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092863
Spisová značka: 2K/23/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu EGGS - Odbytová
organizácia prvovýrobcov hydiny a vajec, s.r.o. v likvidácii, so sídlom 991 24 Stredné Plachtince, Stredné Plachtince
219, IČO: 44 242 778, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie 960 01
Zvolen, Trhová 1, uznesením č. k. 2K 23/2017 - 175 zo dňa 18. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.
10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092864
Spisová značka: 2K/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alena Kirková, nar. 12. 04.
1955, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Boženy Němcovej 954/29, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Denisa
Pejchalová, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30, uznesením č. k. 2K 5/2016 - 370 zo dňa
18. 09. 2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 10.
2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092865
Spisová značka: 2K/31/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
ForHaus s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, I. Lihoveckého 1855/4, IČO: 45 506 248, takto
rozhodol
O d v o l á v a Ing. Mgr. Miroslava Šperku, LL.M, so sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská
Bystrica z funkcie správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092866
Spisová značka: 2K/12/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
1965, bytom 974 01 Banská Bystrica, Horná 3915/89, takto
rozhodol

Roman Hanes, nar. 13. 02.

O d v o l á v a JUDr. Vieru Cibulovú, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 70/36 z funkcie správcu
konkurznej podstaty
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092867
Spisová značka: 2K/1/2019
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VAP Prešov, s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 962 12 Detva 1579, IČO: 36 467 537, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel
Vršku, so sídlom kancelárie, 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 197 179,12 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 5/1 až 5/8
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 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 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092868
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava,
IČO: 51 998 556 vo výške 1 163,30 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa TAURIS, a.s., so
sídlom Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 773 123.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
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sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092869
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527 o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO:
51 998 556 vo výške 38 317,80 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa BRENNTAG SLOVAKIA
s.r.o., so sídlom Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 336 884.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092870
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava,
IČO: 51 998 556 vo výške 38 317,80 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa DS Smith Turpak
Obaly, a.s., so sídlom Robotnícka 1, 036 80 Martin, IČO: 31 562 116.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
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rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092871
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO:
51 998 556 vo výške 10 205,01 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Barentz spol. s r.o., so
sídlom Nižovec 8936/2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36 034 037.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092872
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO:
51 998 556 vo výške 510,19 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa COOP Jednota Krupina,
spotrebné družstvo, so sídlom Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina, IČO: 00 169 021.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092873
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO:
51 998 556 vo výške 4 446,43 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa DONAUCHEM s.r.o., so
sídlom Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 359 248.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092874
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o.,
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, značka správcu S527, o návrhu spoločnosti
SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava, IČO: 51 998 556, právne zastúpená
spoločnosťou ŠKODA LEGAL s.r.o., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 244 259, na
vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 Bratislava,
IČO: 51 998 556 vo výške 6 391, 25 Eur do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa AGROBAN s.r.o., so
sídlom Bátka 160, 980 21 Bátka, IČO: 36 046 558.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
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jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092875
Spisová značka: 4OdK/927/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Maroš Ďurkov, narodený 13.03. 1985, trvale
bytom Veľká Lehota 515, 966 41 Veľká Lehota, zastúpený - Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, Kukučínova 763/13, 965 01 Žiar nad Hronom,
takto
rozhodol
Súd opravuje výrok I. uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica číslo konania 4Odk/927/2019-12 zo dňa 20.09.
2019, ktorý správne znie:
"V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Maroš Ďurkov, narodený 13.03. 1985, trvale bytom
Veľká Lehota 515, 966 41 Veľká Lehota"
II.
Súd opravuje výrok III. uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica číslo konania 4Odk/927/2019-12
zo dňa 20.09. 2019, ktorý správne znie:
"U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1388."
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustné podať
sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.10.2019
JUDr. Matej Šáli, sudca
K092876
Spisová značka: 4OdK/933/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Lenhard, narodený 21.09. 1981, trvale
bytom Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30,
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974 01 Banská Bystrica, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie číslo konania 4OdK/933/2019 zo dňa 20.09. 2019, tak že dopĺňa toto uznesenie o dátum
narodenia navrhovateľa, a to o dátum narodenia:
"21.09. 1981."
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustné podať
sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.10.2019
JUDr. Matej Šáli, sudca
K092877
Spisová značka: 2K/60/2012
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SBF, spoločnosť s r.o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 2225/28, IČO: 31 612 997, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka číslo 2152/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ondrej Zachar,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 65/A, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu SBF, spoločnosť s r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého
2225/28, IČO: 31 612 997 po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
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 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092878
Spisová značka: 4K/37/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu LEKÁREŇ
SLNEČNICA, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 114, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu S1751.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092879
Spisová značka: 2K/49/2016
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SOVEREIGN BRAND FOOD
DISTRIBUTION s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 46 356 495, správcom konkurznej
podstaty ktorého je Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 120,36 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 18 - 24
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 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 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092880
Spisová značka: 1K/72/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu GlobePharm s.r.o. "v
konkurze", so sídlom Hodžova 16, 960 01 Zvolen, IČO: 45 709 530, správcom ktorého je spoločnosť KP recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S1568, o návrhu
nadobúdateľa pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776
005, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 206/1
-234/29 vo výške 13 557,38 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092881
Spisová značka: 1K/78/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zbyněk Šecl,
nar. 15.10.1957, bytom Školská 46/22, 986 01 Nová Baňa, takto
rozhodol
Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e Mgr. Marínu Zacharovú, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1953.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K092882
Spisová značka: 2K/90/2013
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu QUEEN STYLE - WOOD,
spol. s r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Gemerská cesta 1, IČO: 36 023 311, správcom konkurznej podstaty ktorého
je Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, o návrhu na potvrdenie
prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 58 470,22 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 47 - 74
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 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 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K092883
Spisová značka: 30OdK/287/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Nadežda Žigová, narodená: 13.09.1966, bytom: Potočná
525/37, 053 14 Spišský Štvrtok, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom: Masarykova 10,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

56

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Nadežda Žigová, narodená: 13.09.1966, bytom: Potočná
525/37, 053 14 Spišský Štvrtok.
II.
Zbavuje dlžníka: Nadežda Žigová, narodená: 13.09.1966, bytom: Potočná 525/37, 053 14 Spišský
Štvrtok, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova 5, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1329.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1329; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1844/2019 na účet správcu:
JUDr. Erika Šimová, so sídlom kancelárie: Čajákova 5, 040 01 Košice, zn. správcu: S1329; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
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
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do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
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vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 15.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K092884
Spisová značka: 32K/9/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44 460 546 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: BAMEG, s.r.o., so sídlom: Južná trieda 82, 040 01
Košice, IČO: 44 460 546 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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písomne v troch vyhotoveniach.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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 14.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K092885
Spisová značka: 26K/27/2015
26K/27/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Monika Pačindová, nar. 09.05.1973, bytom Pri železničnej stanici 1, 040
17 Košice uznesením zo dňa 27.08.2019, sp. zn. 26K/27/2015-159 zrušil malý konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2019.
Okresný súd Košice I, dňa 07.10.2019

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 7.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K092886
Spisová značka: 30K/3/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o., so
sídlom Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31 324 711, o návrhu na otvorenie malého konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 05.06.2019, č.k. 30K/3/2019-209, na majetok
úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o., so sídlom Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31 324 711
za mal
ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Okresný súd Košice I dňa 15.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K092887
Spisová značka: 30K/15/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice, Jesenského
26, 040 01 Košice, IČO: 17 081 203, práv. zast.: JUDr. Jana Šándorová, advokátka, Kuzmányho 87, 040 01 Košice,
IČO: 35 570 415, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Markušovská
cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1720.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 14.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K092888
Spisová značka: 26K/15/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1,
041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: IDAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice,
IČO: 36 587 494 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: IDAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom Južná trieda 93, 040 01
Košice, IČO: 36 587 494 pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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.
Podanie odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do
konkurzného konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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).
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 14.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K092889
Spisová značka: 26K/40/2016
26K/40/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci dlžníka: Mgr. Ladislav Hadidom, nar. 12.04.1959, bytom Trsťany 85, 044 45
Bidovce, korešpondenčná adresa Hlinkova 15, Košice uznesením zo dňa 27.08.2019, sp. zn. 26K/40/2016-256 zrušil
malý konkurz vyhlásený na majetok dlžníka po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2019.
Okresný súd Košice I, dňa 07.10.2019

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 7.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, sudca
K092890
Spisová značka: 26K/40/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Mgr. Ladislav
Hadidom, nar. 12.04.1959, bytom Trsťany 85, 044 45 Bidovce, korešpondenčná adresa Hlinkova 15, Košice o návrhu
správcu podstaty: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, značka
správcu: S1767 na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: Správcovská a poradenská, k.s., so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040
01 Košice, značka správcu: S1767.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K092891
Spisová značka: 26K/13/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: Zemun, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice - mestská
časť Staré Mesto, IČO: 47 572 051 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Zemun, s.r.o., so sídlom Alžbetina 28, 040 01 Košice mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 572 051.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, značka správcu: S832 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi vo výroku V. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne,
v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné
odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§
198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 14.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K092892
Spisová značka: 31OdK/133/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Štefan Maczkó, nar. 27.09.1965,
bytom Malá komárňanská 1147/40, 941 31 Dvory nad Žitavou, ktorého správcom je : Podunajská konkurzná k. s., so
sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, takto
rozhodol
p r a v u j e záhlavie uznesenia Okresného súdu Nitra č. k. 31OdK/133/2019 - 23 zo dňa 30.07.2019 v časti
označenia mena dlžníka tak, že nesprávne uvedené označenie dlžníka:
"Štefan Maczkó, nar. 27.09.1965, bytom Malá komárňanská 1147/40, 941 31 Dvory nad Žitavou, podnikajúci pod
obchodným menom : Štefan Maczkó, s miestom podnikania Hlboká 31, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 41 761 090,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 28.02.2009"
správne znie:
" Štefan Maczkó, nar. 27.09.1965, bytom Malá komárňanská 1147/40, 941 31 Dvory nad Žitavou ".
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 CSP).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
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

66

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

Mgr. Marek Janigloš, sudca
K092893
Spisová značka: 32K/31/2014
Sp. zn. 32K/31/2014-429
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: ADATO s.r.o. ,, v
konkurze", so sídlom Šafárikova 1, 934 01 Levice, IČO: 36 538 507, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav
Zdychavský, so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, uznesenímč.k.32K/31/2014 - 423 zo dňa 18.09.2019
potvrdil prevod pohľadávok v sume 463.617,59 eura 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 10.10.2019.
V Nitre dňa 15.10.2019

Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K092894
Spisová značka: 5K/16/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Pápay Technology
s. r. o., so sídlom Ševčenkova
1043/22, 851 01 Bratislava, IČO: 45 233 811, právne zast.: JUDr. Ľuboš Jurčo, advokát, Pribinova 25, 811 09
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRAGRATE s. r. o., so sídlom Širiava 460/25,
094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 399 841, takto
rozhodol

I.
Vyzýva dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
II.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia súdu predložil najmä:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania.
III.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí
s rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu (§ 19 ZKR). Za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Neplnenie povinností v konkurze má tieto trestnoprávne dôsledky:
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Podľa § 239 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona (ďalej len „TZ“): (1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí
uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh
iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku
dlžníka, alebo
b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.
(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.
(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a
spôsobí ním značnú škodu.
(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu,
b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 240 TZ:
(1) Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1
väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu
veľkého rozsahu.
Podľa § 242 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie, vyrovnacie konanie, konanie o reštrukturalizácii alebo konanie o oddĺžení tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje také konanie, alebo
b) uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním väčšiu škodu,
b) z osobitného motívu, alebo
c) závažnejším spôsobom konania.
Podľa § 243 TZ:
(1) Kto marí konkurzné konanie tým, že
a) zatají vec patriacu do konkurznej podstaty,
b) znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla,
c) nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo
d) zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a
spôsobí ním väčšiu škodu.
(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.
(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí
ním škodu veľkého rozsahu.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, v z. sudca
K092895
Spisová značka: 5K/16/2019
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PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú značku: 5K/16/2019
vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Pápay Technology s. r. o., so sídlom Ševčenkova 1043/22, 851 01 Bratislava, IČO: 45 233
811, právne zast.: JUDr. Ľuboš Jurčo, advokát, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
proti
dlžníkovi: TATRAGRATE s. r. o., so sídlom Širiava 460/25, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 399 841
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 10.12.2019 o 9:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:
306.
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko
pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na
osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany
možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu
pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania,
oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na
všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania. (§ 183 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať. ( § 184 ods. 2 CSP ).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V prípade, že sa na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju neprítomnosť
včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú
schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.
Okresný súd Prešov
V Prešove 15.10.2019
v zast.: JUDr. Tomáš Novák
sudca
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spisová značka: 5K/16/2019
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania vo veci
navrhovateľa - veriteľa: Pápay Technology s. r. o., so sídlom Ševčenkova 1043/22, 851 01 Bratislava, IČO: 45 233
811, právne zast.: JUDr. Ľuboš Jurčo, advokát, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
nariaďuje
306.

sa

pojednávanie na deň 10.12.2019 o 9:00 hod. na Okresnom súde Prešov, v miestnosti č. dv.:

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRAGRATE
s. r. o., so sídlom Širiava 460/25, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 399 841
a to
veriteľov:
1.

SOCIETAS, s.r.o., so sídlom Závodná 30, 811 06 Bratislava, IČO: 46 080 970

2.

Pápay Technology s. r. o., so sídlom Ševčenkova 1043/22, 851 01 Bratislava, IČO: 45 233 811

Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie:
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhý účastník konania alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom
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súde, alebo orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Prešov
V Prešove 15.10.2019
v zast.: JUDr. Tomáš Novák
sudca

Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, v z. sudca
K092896
Spisová značka: 1K/80/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Augustín Staško, nar.
27.04.1956, bytom Pčolinská 1408/38, 069 01 Snina, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom
kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, o návrhu úpadcu na zrušenie konkurzu uznesením 1K/80/2015-124 zo
dňa 09.08.2019 zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Augustín Staško, nar. 27.04.1956, bytom Pčolinská 1408/38, 069 01
Snina z dôvodu, že tu nie sú predpoklady na konkurz.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2019

Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K092897
Spisová značka: 4K/2/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11
Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151, správcom ktorého je HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Strojnícka 13,
080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. 4K/2/2015-262 zo dňa 19.09.2019 p r i p u
s t i l vstup: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 do
konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: VZR Timber s.r.o., so sídlom 090 11 Vyšný Mirošov 38, IČO: 45 459 151,
namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 397,52 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092898
Spisová značka: 1K/7/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Peter Chmurovič, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27.06.1979, trvale bytom Lesná 398/5, 086 33 Zborov správcom ktorého je Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979,
trvale bytom Lesná 398/5, 086 33 Zborov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa 10.10.2019
pod K090679.
Poučenie:
P o u č e n i e:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K092899
Spisová značka: 4K/4/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARDEM Slovakia spol. s r.o., so
sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, správcom ktorého je JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom
kancelárie Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 4K/4/2015-228 zo
dňa 19.09.2019 p o t v r d i l prevod 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: ARDEM Slovakia
spol. s r.o., so sídlom Komenského 2651/1, 069 01 Snina, IČO: 43 889 549, na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 3.387,83 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092900
Spisová značka: 4K/8/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEMOS, spol. s.r.o. Prešov, so sídlom
Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31 686 320, správcom ktorého je: JUDr. Michal Jakubek, so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,,
uznesením č. k. 4K/8/2016-973 zo dňa 19.09.2019 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: SEMOS, spol. s.r.o. Prešov, so sídlom Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31 686
320, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v
celkovej výške 291.227,45 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092901
Spisová značka: 4K/33/2016
Oznam
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ASTEC s.r.o., so sídlom Palenčiarska
1828/58, 069 01 Snina, IČO: 36 649 050, správcom ktorého je JUDr. Gábor Száraz, so sídlom Kancelárie Garbiarska
20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 4K/33/2016-257 zo dňa 19.09.2019 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: ASTEC s.r.o., so sídlom
Palenčiarska 1828/58, 069 01 Snina, IČO: 36 649 050, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 55.128,22 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092902
Spisová značka: 4K/7/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová
spoločnosť Kežmarok, so sídlom Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 672 019, správcom ktorého je
JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, o návrhu Slovenskej konsolidačnej,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi,
uznesením č. k. 4K/33/2016-257 zo dňa 19.09.2019 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: VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok, so sídlom Slavkovská cesta
57, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 672 019 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 25.355,62 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092903
Spisová značka: 4K/45/2016
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MADI+, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom 082 33 Chminianska Nová Ves 251, IČO: 47 674 466, správcom ktorého je JUDr. Stela Wildeová, so sídlom
kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného konania, uznesením č. 4K/45/2016-203 zo dňa
19.09.2019 p r i p u s t i l vstup: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: MADI+, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom 082 33
Chminianska Nová Ves 251, IČO: 47 674 466, namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 337,14 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092904
Spisová značka: 4K/18/2017
Oznam
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - EKONOMIK s.r.o., so sídlom
Okružná 24,059 21 Svit, IČO: 36 827 258, správcom ktorého je Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova
18, 066 01 Humenné, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k. 4K/18/2017-182 zo dňa 19.09.2019 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: K - EKONOMIK s.r.o., so sídlom
Okružná 24,059 21 Svit, IČO: 36 827 258na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 9.058,- Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092905
Spisová značka: 4K/24/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VIBO, a.s., so sídlom 082 53
Petrovany 476, IČO: 36 474 029, správcom ktorého je, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so sídlom
kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k.
4K/24/2017-163 zo dňa 19.09.2019 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: VIBO, a.s., so sídlom 082 53 Petrovany 476, IČO: 36 474 029, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 2.892,43 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092906
Spisová značka: 4K/26/2017
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GasOil Tech s.r.o., so sídlom
Námestie svätého Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO: 47 575 123, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č.
k. 4K/26/2017-153 zo dňa 19.09.2019 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: GasOil Tech s.r.o., so sídlom Námestie svätého Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO: 47 575 123, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v
celkovej výške 165.032,63 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K092907
Spisová značka: 2OdK/760/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tatiana Zavacká, nar. 09.03.1988, Nová 262/28, 059 92
Huncovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Tatiana Zavacká, IČO: 43719082, s miestom podnikania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nová 262, 05992 Huncovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Huncovce,
II.
51638932,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tatiana Zavacká, nar. 09.03.1988, Nová 262/28, 059 92
ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, Prešov 080 01, IČO: 51638932, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1635/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 15.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K092908
Spisová značka: 38K/18/2018
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť GIBALEX spol. s r.o. v
konkurze so sídlom Slovenskej armády 48, 914 41 Nemšová, IČO 31 408 401, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt
so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o uznaní konkurzu
za malý na návrh správcu, takto
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rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 38K/12/2018-241 zo dňa
16. októbra 2018, vedený voči úpadcovi obchodnej spoločnosti GIBALEX spol. s r.o. v konkurze so sídlom Slovenskej
armády 48, 914 41 Nemšová, IČO 31 408 401, za malý a otvára malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Okresný súd Trenčín dňa 14.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K092909
Spisová značka: 38K/10/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej
spoločnosti SOMER, akciová spoločnosť so sídlom
M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín, IČO 31 444 407, ktorého predbežným správcom je Mgr. Janette Adamcová
so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka správcu S1504, o vrátení preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti SOMER, akciová spoločnosť so sídlom M. R. Štefánika 379/19,
911 01 Trenčín, IČO 31 444 407 sa vracia preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške
1 019,30 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi
- dlžníkovi obchodnej spoločnosti SOMER, akciová spoločnosť so sídlom M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín,
IČO 31 444 407 preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 019,30 eura
evidovaného pod položkou reg. D18 2/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 14.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K092910
Spisová značka: 38OdK/693/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Lucia Šandorová, nar. 18.12.1990, trvale bytom Trhová
ulica 329/4, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lucia Šandorová, nar. 18.12.1990, trvale bytom Trhová ulica 329/4, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
značka správcu S294.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

77

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Viliam
Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S294, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo
výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
1477/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 14.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K092911
Spisová značka: 40K/61/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO 36 320 595, ktorého
správcom je JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
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S1792, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu OBUV Partizánske, a. s. v konkurze so sídlom Nádražná 891, 958 01
Partizánske, IČO 36 320 595 sa z r u š u j e pre nedostatok majetku.
II. Správcovi JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1792 sa priznáva odmena a úhrada výdavkov vo výške
779,17 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého pohľadávka nebola čo i len z časti
uspokojená v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v dvoch
vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) 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.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 14.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K092912
Spisová značka: 22K/9/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Ing. arch. Ján Cimra, nar.
8.4.1951, trvale bytom Nad tehelňou 6, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara, so sídlom
kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1395, o návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín,
značka správcu S 1395.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 15.10.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K092913
Spisová značka: 40OdS/5/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Dagmar Chrapová, nar. 10.9.1969, trvale bytom 913 07
Bošáča 653, zastúpený advokátom JUDr. Zuzana Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Poskytuje ochranu pred veriteľmi dlžníkovi Dagmar Chrapová, nar. 10.9.1969, trvale bytom 913 07 Bošáča 653.
II. Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s. so sídlom kancelárie Tatranská 300/8, 017 01 Považská
Bystrica, IČO 48 003 506, značka správcu S1765.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho
zabezpečenia členských štátov Európskej únie.
V. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
VI. Poučuje dlžníka, že ak nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť
oznámi v Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí (§ 168a ods. 3 ZKR).
VII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník
alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že
dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 14.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K092914
Spisová značka: 40K/5/2019
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín so sídlom K
dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
JKB - Stav, s. r. o. so sídlom Braneckého 12, 911 01 Trenčín, IČO 44 221 452, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi JKB - Stav, s. r. o. so sídlom Braneckého 12, 911 01 Trenčín, IČO 44
221 452 sa zastavuje pre nedostatok majetku dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa doručenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku písomne v troch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie
spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§
127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku ďalej ako CSP). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.

Okresný súd Trenčín dňa 15.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K092915
Spisová značka: 40K/4/2019

Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Investičný fond
ZDROJ IPF, a.s. "v likvidácii" so sídlom Trenčianska 1279, 020 01 Púchov, IČO 30 230 101, ktorého predbežným
správcom je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05
Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú
spoločnosť Investičný fond ZDROJ IPF, a.s. "v likvidácii" so sídlom Trenčianska 1279, 020 01 Púchov, IČO 30 230
101, uznesením č.k. 40K/4/2019-89 zo dňa 19.9.2019 zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 15.10.2019
Mgr. Filip Bojda, sudca
K092916
Spisová značka: 38K/10/2018
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť B.S. s. r. o. v konkurze
so sídlom Mateja Bela 2450/31, 911 08 Trenčín, IČO 36 347 221, ktorého správcom je JUDr. Peter Frajt so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o uznaní konkurzu za malý na
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návrh správcu, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 38K/10/2018-97 zo dňa
19. októbra 2018, vedený voči úpadcovi obchodnej spoločnosti B.S. s. r. o. v konkurze so sídlom Mateja Bela
2450/31, 911 08 Trenčín, IČO 36 347 221, za malý a otvára malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Okresný súd Trenčín dňa 15.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K092917
Spisová značka: 40K/3/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu EMTZ, s. r. o. v konkurze
so sídlom Kpt. Jaroša 23, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 340 570, ktorého správcom je JUDr. Mária
Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske Teplice, značka správcu S172, o návrhu na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Šrobárova 9, 914 51 Trenčianske
Teplice, značka správcu S172.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 15.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K092918
Spisová značka: 28K/28/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
DATOM, s.r.o. so sídlom Krížna 970/30, Beluša, IČO 36 828 211, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so sídlom
kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, sa
priznáva paušálna odmena vo výške 4.647,15 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 15.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K092919
Spisová značka: 36K/18/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Margita Gyeráková, narodená
14.03.1956, 930 14 Mad č. 232, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Nám. Benku 10, 811 07 Bratislava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, sudca
K092920
Spisová značka: 36K/23/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Silvia Faturová, narodená
03.04.1979, 920 55 Bojničky 247, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917
01 Trnava, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie 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 TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, sudca
K092921
Spisová značka: 36K/46/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lucia Weissensteinerová, narodená
29.11.1983, bytom Oslobodenia 810/56, 922 03 Vrbové, správcom majetku ktorého je Mgr. Jozef Maruniak, so
sídlom kancelárie: Hviezdoslavovi námestie 14, 811 02 Bratislava, IČO: 42 173 345, značka správcu S1364, o
odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
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Súd o d v o l á v a: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavovi námestie 14, 811 02 Bratislava, IČO:
42 173 345, značka správcu S1364 z funkcie správcu úpadcu: Lucia Weissensteinerová, nar. 29.11.1983, bytom
Oslobodenia 810/56, 922 03 Vrbové.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, sudca
K092922
Spisová značka: 36K/13/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INTERMAT, spol. s r.o., so sídlom Štúrova 70, 927 01
Šaľa, IČO: 31 429 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 16064/T,
zastúpený JUDr. Boris Štanglovič, advokát, so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 01.10.2019, a to tak, že
·
doloží návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý bude podpísaný navrhovateľom a podpis bude úradne
osvedčený, dvojmo,
·
doloží dvojmo zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 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 (ďalej
len "vyhláška"), zároveň každý list zoznamu majetku musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného
osvedčenia),
·
doloží dvojmo zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky, zároveň každý list zoznamu záväzkov musí obsahovať
podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného osvedčenia),
·
doloží dvojmo zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, v ktorom sa uvedú
všetky zmluvy ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných
zmlúv, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, zároveň každý list zmluvného prehľadu musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak
už bez úradného osvedčenia),
·

doloží dvojmo zoznam spriaznených osôb,

§
doloží dvojmo poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnom účtovnou
závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna
účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti
a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie sťažnosti je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2019
Mgr. Daniela Škultétyová, vyššia súdna úradníčka
K092923
Spisová značka: 36K/10/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EXIN - K s.r.o., so sídlom 925 54 Zemianske
Sady 161, IČO: 36 843 822, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
20752/T, takto
rozhodol

I.
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi: EXIN - K s.r.o., so sídlom 925 54 Zemianske Sady 161, IČO: 36 843
822, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 20752/T, predbežného
správcu: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 33 213 879, značka správcu:
S98.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie prvú
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 zároveň uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu
nákladov konkurzu ako aj záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K092924
Spisová značka: 36K/16/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BRENNE, s.r.o., so sídlom
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 35 869 119, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č.: 26277/T, ktorého správcom je Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilitovská 12, 931 01
Šamorín, IČO: 40 351 165, značka správcu: S1353, o žiadosti správcu o priznanie odmeny správcu za výkon funkcie
do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie Čilitovská 12, 931 01 Šamorín, IČO: 40 351
165, značka správcu: S1353, odmenu vo výške 2.300,- eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR).
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
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K092925
Spisová značka: 36K/12/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AUTO PEPO, s.r.o., IČO: 50 732 765, Pekárska 157/11,
917 01 Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HV - Centrum, s.r.o., Hlavná 2, 917 01 Trnava,
IČO: 36 792 284, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 20219/T, takto
rozhodol
Súd z a č í n a konkurzné konanie proti dlžníkovi: HV - Centrum, s.r.o., Hlavná 2, 917 01 Trnava, IČO: 36 792 284,
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 20219/T.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K092926
Spisová značka: 36K/11/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ISOPLUS SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 36 227 030,
Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BITTERA SERVIS,
s.r.o., IČO: 36 246 859, Bratislavská cesta 81/37, 931 01 Šamorín, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 13182/T, takto
rozhodol
Súd konanie p r e r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K092927
Spisová značka: 3K/11/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadkyne: Veronika Kozáková, nar. 19.07.1990,
bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno nad Kysucou, správcom ktorého je Mgr. Lubomír Kadura, so sídlom kancelárie
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: Veronika Kozáková, nar. 19.07.1990, bytom Kalinov 1292, 023 02 Krásno
nad Kysucou, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
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Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 14.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K092928
Spisová značka: 2K/12/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom Dúbrava 551,
032 12 Dúbrava, IČO: 45 888 051, ktorého správcom je: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, uznesením č.k. 2K/12/2017-413 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 713,19 eur,
ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 61-66 (pôvodne vedené pod č. 33-38) na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 15.10.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K092929
Spisová značka: 6K/1/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DUVOPA, s.r.o., “v likvidácii“, so
sídlom SNP 889, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 596 797, ktorého správcom je: Ing. Jana Kovačková, so sídlom
kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, uznesením č.k. 6K/1/2015-336 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v
celkovej výške 5.849,80 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 4-35 a 77 na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 15.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K092930
Spisová značka: 7K/10/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY,
a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239 uznesením 7K/10/2017-429 zo dňa 5.9. 2019
potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO:
30 807 484, vo výške 58.464,15 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 8/1 a 8/2 na
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 28.9. 2019.
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Okresný súd Žilina dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K092931
Spisová značka: 3K/6/2006
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: PRIVATSTAV, a.s., so sídlom Sad SNP 10, 010 01
Žilina, IČO: 35 742 143 uznesením 3K/6/2006-363 zo dňa 16.9. 2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 15.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K092932
Spisová značka: 3K/24/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Kinterstav fin services s.r.o., so sídlom
Priehradka 20, 036 01 Martin, IČO: 36 056 634 uznesením 3K/24/2012-457 zo dňa 16.9. 2019 zrušil konkurz pre
nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 15.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K092933
Spisová značka: 3K/21/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PADERTEG SLOVAKIA, s.r.o., so
sídlom Závodná 459, 027 43 Nižná, IČO: 36 388 629 uznesením 3K/21/2011-354 zo dňa 11.9. 2019 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v
celkovej výške 98.183,22 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 77 až 78 na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 8.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 15.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
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K092934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nogová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/417/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/417/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, právoplatného dňa 8.10.2019, č. k. 37OdK/417/2019 vyhlásil konajúci
súd konkurz na majetok dlžníka – Margita Nogová, nar.: 18.08.1949, Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok,
Slovensko (ďalej ako "dlžník"). Správca dlžníka JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava,
značka správcu S1672 v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
je možné nahliadnuť do správcovského spisu, sp. zn. 37OdK/417/2019 S1672 v kancelárií správcu na adrese:
Mostová 2, 811 02 Bratislava počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po – Pia od 10.00 hod. do 13.00 hod.
a od 13.30 hod. do 16.30 hod. na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru na č. t.: 0905 660 002 alebo
mailového dohovoru na spravca@akis.sk.
Úradná tabula správcu dostupná na stránke www.akis.sk.
Bratislava
JUDr. Ivana Sláviková, správca

K092935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nogová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/417/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/417/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, značka správcu
S1672 dlžníka – Margita Nogová, nar.: 18.08.1949, Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok, Slovensko (ďalej ako
"dlžník") v zmysle §32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania je vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, účet č.: IBAN: SK75 1111 0000 0011 8672 6057, SWIFT kód
banky: UNCRSKBX.
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 a to s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32
ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Bratislava, JUDr. Ivana Sláviková, správca
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K092936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nogová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/417/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/417/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné
dodržiavať stanovené termíny Invitation to foreign creditor to the lodge a claim according to the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings Summons to
register claim. It is needed to keep the determined deadlines.
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
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(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading ‘Lodgement of claim’ in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka – Margita Nogová, nar.: 18.08.1949, Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok, Slovensko
ďalej len „ dlžník “, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn . 37OdK/417/2019 zo dňa
05.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
In compliance with Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings as a truste in bankruptcy of Margita Nogová, nar.: 18.08.1949, Suvorovova 2625/44,
902 01 Pezinok, Slovensko, hereinafter referred to as ,, the Debtor “, we are obliged to provide you with
information about insolvency proceeding declared to the assets of the Debtor on 5th of September 2019 by the
order of District Court Bratislava I, No. 37OdK/417/2019.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.10.2019. Dňom
08.10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This order issued by District Court Bratislava I was published on 7th of Oktober 2019. Bankruptcy was declared
on 8th of Oktober 2019.
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.
1.The insolvency proceedings begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
when Court's order for a declaration of bankruptcy is published in the Obchodný vestník (Commercial Journal).
The day on which the Court's order shall be considered as officially published is the day following the day on
which the Court's order has been published in the Obchodný vestník (Commercial Journal)..
2. 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.
2. The claim shall be lodged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During insolvency proceedings, 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 court decision or by execution are applied by application form. Debt discharged
intact claims may be applied by application form as well.
3. V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: meno/názov, poštovú adresu , prípadne e-mailovú
adresu, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; suma pohľadávky s
uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla a dátum jej splatnosti, ak je
odlišný; ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje a celková výška vzniknutého úroku; ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri
uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; skutočnosť, či sa v súvislosti s
pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý
majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka
zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a skutočnosť, či sa požaduje
započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného
konania, dátum, ku ktorému vznikli a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. 3. According to the article 55 of
the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency
proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be 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:the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of
the foreign creditor; the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date
on which it arose and the date on which it became due, if different; if interest is claimed, the interest rate, whether
the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the
capitalised amount of interest; if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are
claimed, the amount and the details of those costs; the nature of the claim; whether any preferential creditor
status is claimed and the basis of such a claim; whether security in rem or a reservation of title is alleged in
respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which
the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and whether any
set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings
were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed. 4. 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.
4. 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.
5. V prípade, že 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.
5. 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.
6. 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 oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
6. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, excwpt that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
7. 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
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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 ) .
7. 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 ) .
8. 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.
8. 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.
9. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabez-pečuje 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).
9. 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).
10. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Ivana Sláviková, so sídlom kancelárie Mostová 2,
811 02 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný
súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika(§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9druhá veta ZKR).
10. The application form shall be lodged in one copy to the trustee - JUDr. Ivana Sláviková , offices Mostová 2,
811 02 Bratislava,Slovak Republic and shall be delivered to the trustee within the basic registration period of 45
days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its annexes shall be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized
to lodge such electronic filling. The creditor shall deliver the application form in one copy to the court - Okresný
súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning ofthe period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the day on which the Court's order has been published in the Obchodný vestník (Commercial Journal) (§
199 sec. 9 secondsentence BRA).
11. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
11. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not
be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial
report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
12. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
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uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
12. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination
of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
13. 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).
13. 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).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnos-ti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered office in EU member state other than
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
of May 2015.
16. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
16. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

Bratislava, JUDr. Ivana Sláviková, správca

K092937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nogová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 2625/44, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/417/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/417/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku úpadcu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
1. Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma: 500
Mena: EURO
Súpisová hodnota majetku (aj s menou): 500 EURO
Právny dôvod vzniku: Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.09.2019
Dlžník: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Popis: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov/nákladov správcu
Deň zapísania do súpisu: 08.10.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ZKR
Bratislava JUDr. Ivana Sláviková, správca

K092938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET - PULZ a.s., so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 11.10.2019 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Ulica

Obec

PSČ

Štát

Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé

00 208 418

Veselé

Veselé

922 08

SR

Prihlásená suma
– celková suma
381,83 €

LawService Recovery, k.s., správca

K092939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drôtovňa, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galvaniho 41, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 280 232
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/80/2018 S1462

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8K/80/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Pohovej, správca úpadcu Drôtovňa s.r.o., so sídlom Galvaniho 41, 821 04 Bratislava, IČO: 36
280 232, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 8K/80/2018 v súlade s § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal
nasledovné prihlásené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:
č. v ZP Prihláška č. Veriteľ
7

/1

8

/1

8

/2

8

/3

8

/4

8

/5

8

/6

8

/7

8

/8

8

/9

8

/ 10

8

/ 11

8

/ 12

8

/ 13

8

/ 14

8

/ 15

8

/ 16

8

/ 17

8

/ 18

8

/ 19

8

/ 20

8

/ 21

8

/ 22

8

/ 23

8

/ 24

8

/ 25

8

/ 26

8

/ 27

Ulica

Bratislava SR iná

Celková
suma
725,63 € 725,63 €

Bratislava SR iná

171,79 € 171,79 €

Bratislava SR iná

171,79 € 171,79 €

Bratislava SR iná

171,85 € 171,85 €

Bratislava SR iná

166,00 € 166,00 €

Bratislava SR iná

177,81 € 177,81 €

Bratislava SR iná

166,14 € 166,14 €

Bratislava SR iná

171,90 € 171,90 €

Bratislava SR iná

178,31 € 178,31 €

Bratislava SR iná

160,44 € 160,44 €

Bratislava SR iná

137,56 € 137,56 €

Bratislava SR iná

164,28 € 164,28 €

Bratislava SR iná

165,86 € 165,86 €

Bratislava SR iná

165,64 € 165,64 €

Bratislava SR iná

165,64 € 165,64 €

Bratislava SR iná

165,64 € 165,64 €

Bratislava SR iná

165,64 € 165,64 €

Bratislava SR iná

176,84 € 176,84 €

Bratislava SR iná

161,88 € 161,88 €

Bratislava SR iná

167,36 € 167,36 €

Bratislava SR iná

173,32 € 173,32 €

Bratislava SR iná

178,66 € 178,66 €

Bratislava SR iná

114,24 € 114,24 €

Bratislava SR iná

131,37 € 131,37 €

Bratislava SR iná

125,65 € 125,65 €

Bratislava SR iná

116,14 € 116,14 €

Bratislava SR iná

116,14 € 116,14 €

Bratislava SR iná

119,94 € 119,94 €

č. Obec

Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska
21
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2

Štát Poradie Istina

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

98

prihlásená

Obchodný vestník 203/2019

8

/ 28

Konkurzy a reštrukturalizácie

Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.
Panónska cesta 2 Bratislava SR iná

Deň vydania: 21.10.2019

124,70 € 124,70 €

V Bratislave, dňa 16.10.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K092940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 00 151 653, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1,
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. 258: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 46.395,04 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K092941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: inARCH s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 834 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/5/2017 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/5/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle § 81 ods. 1 v spojení s § 82 ods. 2 písm. a/ a § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, ako správca úpadcu inARCH s. r. o. , Hradné údolie 15, 811 01 Bratislava, IČO: 35 834 269,
Slovenská republika, vylučujem zo súpis všeobecnej podstaty, so súhlasom príslušného orgánu (zástupcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľov Xervon GmbH, organizačná zložka, IČO: 44418647) zo dňa 09.10.2019, doručeného dňa 11.10.2019:
Súpisová položka č. 1:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Aureus Property s.r.o.
so sídlom Heydukova 12-14, 811 01 Bratislava, IČO: 47 068 256
Právny dôvod: Rozsudok Okresného súdu Bratislava I. spis. zn. 33Cb/45/2015
Právoplatnosť: 09.12.2015

Vykonateľnosť:: 15.12.2015

Súpisová hodnota a mena: 8.177,71 EUR
Súpisová položka č. 2:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Gabriel Hégér
Bytom T.G. Masaryka 30, Nové Zámky, nar. 26.02.1977
Právny dôvod: Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky. spis. zn. 14Cb/20/2011
Právoplatnosť: 29.02.2012

Vykonateľnosť:: 29.02.2012 a 30.06.2013

Súpisová hodnota a mena: 14.282,59 EUR
Súpisová položka č. 3:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Študentská 5, Trnava
Právny dôvod: Faktúra č. 2104749 na sumu 6.604,37 €,
Dátum vystavenia: 30.12.2014, Dátum splatnosti: 30.01.2015
Súpisová hodnota a mena:

7.991,03 EUR

Vylúčená hodnota a mena:

1.504,66 EUR

Súpisová položka č. 4:
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Študentská 5, Trnava
Právny dôvod: Faktúra č. 2104750 na sumu 5.582,69 €,
Dátum vystavenia: 30.12.2014, Dátum splatnosti: 30.01.2015
Súpisová hodnota a mena: 6.754,84 EUR
JUDr. Ján Benčura, správca

K092942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotek Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3026 / 7, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1972
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/291/2019 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Recovery, k.s., správca dlžníka Branislav Kotek, Znievska 3026/7, 851 06 Bratislava - Petržalka,
narodený: 10.05.1972, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK15 1100 0000 0029 2491 1268.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
iTRUSTee Recovery, k.s., správca

K092943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovarík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolískova 2993 / 2, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/355/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/355/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Pospíšil & Partners, k.s. s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Roman
Kovarík, trvale bytom Kolískova 2993/2, 841 05 Bratislava, dátum narodenia 10.06.1978, v konkurznej veci
vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn. : 8OdK/355/2018, týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku
oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušuje.
V Bratislave, dňa 16.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár
Správca konkurznej podstaty

K092944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Black King Bar SK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 46, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 470 339
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/90/2018 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/90/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Black King Bar SK s. r. o., so sídlom Sibírska 46, 831 02 Bratislava - mestská
časť Nové Mesto, IČO: 44 470 339 zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 11.11.2019 o 10:00 hod. (prezentácia od 9:30 hod. do 10:00 hod.) v zasadacej miestnosti LexCreditor k.s. na
adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.
1. Otvorenie schôdze
3. Voľba členov veriteľského výboru
3. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis z
obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s. - správca úpadcu

K092945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milošovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 2913 / 7, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/10/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/10/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
(zostavený podľa § 101 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov v znení neskorších predpisov)
Úpadca:
Bratislava

Pavol Milošovič, nar.: 30.04.1986, bytom ul. Podháj 2913/7, 841 03

Správca:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02
Bratislava, IČO: 47 817 003 zapísaný v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. 1731
Zn. správcovského spisu:

3K/10/2016 S1731

Zn. súdneho spisu:

3K/10/2016

Dátum vyhotovenia:

24.09.2019

I.
VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
I.I

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.04.2016, sp. zn. 3K/10/2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 67/2016 zo dňa 08.04.2016, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Pavol Milošovič, nar.:
30.04.1986, bytom ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu ustanovil
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správcu zapísaného
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 95 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“) „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja
z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok
proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja
sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
Podľa § 96 ods. 1 ZKR: „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené
pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na
základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.“
Podľa § 96 ods. 2 ZKR „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v
zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie
zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Podľa § 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.“
Podľa § 96 ods. 5 ZKR „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a
uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží
na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho
správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a
opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez
zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe
právoplatného rozhodnutia súdu.“
Podľa § 98 ods. 1 ZKR „Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po
speňažení majetku všeobecnej podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky,
správca uschová.“
Podľa § 101 ods. 1 ZKR „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

103

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len
„konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku
a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu
výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
Podľa § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú
časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností,
ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“
I.II

Opis doterajšieho priebehu konkurzu

Dňa 09.04.2016 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.04.2016, sp. zn. 3K/10/2016
v Obchodnom vestníku vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený Správca.
Počas lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov Úpadcu podľa § 28 ZKR, nebola Správcovi doručená žiadna
prihláška zabezpečenej pohľadávky, z tohto dôvodu tvorí konkurznú podstatu len všeobecná podstata.
Do súpisu všeobecnej podstaty boli postupne zapísané nasledovné súpisové zložky majetku:
Hnuteľné veci:
Číslo položky Popis
notebook
1.
dv5

Počet ks Výrobné číslo Evidenčné číslo Rok výroby Stav opotrebovanosti Súpisová hodnota
HP

Pavilion
1

neznámy

700,00 €

Pohľadávky z účtu:
Zostatková suma
33,74 EUR

Mena
EUR

Číslo účtu
SK5165000000000018224184

Banka
Poštová banka, a.s.

Súpisová hodnota
33,74 €

Peňažné pohľadávky:
Meno a priezvisko/ názov
Súpisová
Suma v € Mena Právny dôvod vzniku
dlžníka
hodnota
Anassa,
s.r.o.,
Medená
9, 1.427,05
Mzda úpadcu za obdobie od 04/2016 – 01/2019 v rozsahu v akom
Bratislava, IČO: 47054182
EUR
EUR podľa § 72 ods. 2 ZKR podlieha konkurzu
1.427,05 EUR
JUDr. Rudolfa Krutého PhD.,
Suma, ktorá bola poukázaná k rukám súdneho exekútora v rámci EX
súdny exekútor
43,23 EUR EUR 39686/15 po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu
43,23 EUR

Iná majetková hodnota:
Popis
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Peňažné prostriedky úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu
Preplatok na dani z prímov

Súpisová hodnota
663,88 EUR
1.520,26 EUR
95,19 EUR

Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 106/2016 zo dňa 02.06.2016, pričom jeho
doplnenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 50/2017 zo dňa 13.03.2017 a v Obchodnom vestníku č.
183/2019 zo dňa 23.09.2019.
Správca ďalej uvádza, že v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 104/2016 zo dňa 31.05.2016 sa
v konkurze Úpadcu konala prvá schôdza veriteľov, ktorá nebola v zmysle 35 ods. 3 ZKR uznášaniaschopná,
nakoľko sa jej nezúčastnil ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Z tohto dôvodu vykonáva
funkciu zástupcu veriteľov v zmysle § 39 ods. 1 ZKR v spojení s § 107 ods. 2 ZKR Okresný súd Bratislava I.
Od uplynutia prvej schôdze veriteľov Správca vykonával úkony smerujúce k speňaženiu majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu Úpadcu.
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Správca najmä v tejto súvislosti uvádza, že pokiaľ ide o pohľadávku z účtu vedeného v Poštovej banke, a.s.
SK5165000000000018224184, Správca zabezpečil vyplatenie kreditného zostatku na tomto účte v prospech
konkurzného účtu. V prospech konkurzného účtu bol vyplatený kreditný zostatok vo výške 20,02 EUR.
Následne „Žiadosťou o uloženie záväzného pokynu“ zo dňa 14.03.2017 Správca požiadal Okresný súd Bratislava
I ako príslušný orgán v zmysle § 82 ods. 2 písm. a) ZKR o udelenie záväzného pokynu ako postupovať vo veci
speňaženia hnuteľnej veci – notebook HP Pavilion dv5. Na základe žiadosti Správcu bol Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 25.05.2017, č.k. 3K/10/2016 – 130 uložený záväzný pokyn, v zmysle ktorého bol Správca
oprávnený speňažiť predmetnú hnuteľnú vec verejným ponukovým konaním podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR.
Zverejnením výzvy Správcu na predkladanie ponúk v Obchodnom vestníku č. 114/2017 zo dňa 15.06.2017 bolo
vyhlásené verejné ponukové konanie na predaj hnuteľnej veci - notebook HP Pavilion dv5. Do tohto verejného
ponukového konania sa zapojili dvaja záujemcovia, ktorí predložili svoje cenové ponuky. Ako najvyššia cenová
ponuka bola predložená cenová ponuka spoločnosti FAVIEN group, s.r.o., so sídlom Habovka 411, PSČ: 027 32,
IČO: 46 055 207, ktorý ponúkol za odkúpenie hnuteľnej veci sumu 50,- EUR. Z dôvodu, že cenová ponuka
spoločnosti FAVIEN group s.r.o, bola najvyššou ponukou, Správca vyhodnotil túto ako víťaznú.
Následne Správca v zmysle záväzného pokynu predložil príslušnému orgánu zápisnicu z vyhodnotenia verejného
ponukového konania a „Žiadosťou správcu o udelenie súhlasu s predajom“ zo dňa 03.07.2017 a „Urgenciou“ zo
dňa 13.06.2018 požiadal o udelenie súhlasu s predajom hnuteľnej veci víťazovi verejného ponukového konania.
Na základe žiadosti Správcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.06.2018, č.k. 3K/10/2016-159
udelený súhlas s uzatvorením kúpnej zmluvy s víťazom verejného ponukového konania. Speňažením hnuteľnej
veci - notebook HP Pavilion dv5 bol preto dosiahnutý výťažok vo výške 50,- EUR.
Pokiaľ ide o ostatné súpisové zložky, tieto boli speňažené vymožením, resp. zabezpečením v prospech
konkurznej podstaty, pričom výťažok z nich dosiahnutý zodpovedá súpisovým hodnotám.
II.
ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
Úpadcu s priradením výťažku pripadajúcim na jednotlivé zložky speňaženého majetku:
Všeobecná podstata – príjmy zo speňaženia:
Opis inej majetkovej hodnoty
notebook HP Pavilion dv5
Spolu výťažok

Súpisová hodnota Podstata Spôsob speňaženia
700,- EUR
Všeobecná Verejné ponukové konanie

Výťažok zo speňaženia Dátum výťažku
50,- EUR
06.08.2018
50,- EUR

Pohľadávka z účtu:
Opis inej majetkovej hodnoty
Pohľadávka z účtu v Poštová
SK5165000000000018224184
Spolu výťažok

banka,

a.s.,

IBAN:

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

33,74 EUR

Všeobecná Vymožením

Výťažok
speňaženia

zo Dátum
výťažku

20,02 EUR

05.09.2016

20,02 EUR

Peňažné pohľadávky
Opis pohľadávky

Súpisová
hodnota

Podstata

Spôsob
speňaženia

Príjem úpadcu v časti v akom môže byť postihnutý
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou – 04/2016 – 1.427,05 EUR Všeobecná Vymožením
01/2019
Suma, ktorá bola poukázaná k rukám súdneho exekútora
v rámci EX 39686/15 po vyhlásení konkurzu na majetok 43,23 EUR
Všeobecná Zabezpečením
úpadcu
Spolu výťažok

Výťažok
speňaženia

zo

Dátum výťažku

1.427,05 EUR

Priebežne počas
konkurzu

43,23 EUR

22.04.2016

1.470,28 EUR
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Iné majetkové hodnoty:
Súpisová
hodnota

Opis inej majetkovej hodnoty

Podstata

Spôsob
speňaženia

Výťažok
speňaženia

Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny
663,88 EUR
Všeobecná Zabezpečením
a výdavkov predbežného správcu
Peňažné prostriedky úpadcu ku dňu vyhlásenia
1.520,26 EUR Všeobecná Zabezpečením
konkurzu
Preplatok na dani z prímov
95,19 EUR
Všeobecná Zabezpečením
Úroky z vkladov na konkurznom účte

0,23 EUR

Všeobecná Zabezpečením

Spolu výťažok

zo

Dátum výťažku

663,88 EUR

13.06.2016

1.520,26 EUR

12.05.2016

95,19 EUR

23.09.2016
Priebežne
konkurzu

0,23 EUR

počas

2.279,56 EUR

Podľa § 91 ods. 4 ZKR: „O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu;
evidenciu vedie osobitne pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej
súpisovej zložky majetku správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola
predmetom speňaženia. Ak správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je
možné určiť, spoločný výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich
vzájomnej hodnoty, pričom vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.“
Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené všetky súpisové zložky majetku tvoriace všeobecnú
podstatu Úpadcu a zo speňaženia tejto všeobecnej podstaty a z iných príjmov bol dosiahnutý výťažok
spolu vo výške 3.819,86 EUR.
B.

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

Podľa § 95 ods. 1 ZKR: „Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie
je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej
výšky.“
S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažok zo speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstatu
Úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku Úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu Úpadcu.
Podľa § 87 ods. 4 ZKR: „Pohľadávky proti všeobecnej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne
uspokojiť pohľadávky proti všeobecnej podstate toho istého poradia, uspokojí ich pomerne.“
Tab. č. 2: Pohľadávky proti všetkým podstatám - prehľad:
Právny dôvod
Poplatky
súčinnosti

bankám

Bankové poplatky

za

poskytnutie

Veriteľ

Celkom
EUR

Banky

286,53 EUR

v Čas
(rok)

vzniku Čas
uspokojenia

Priradenie
podstate

2016

2016

všeobecná

priebežne

priebežne

všeobecná

77,67 EUR

2016

2016

všeobecná

796,66 EUR
830,67 EUR
115,20 EUR

2017
priebežne
priebežne

2017
priebežne
pri rozvrhu

všeobecná
všeobecná
všeobecná

7,50 EUR

pri rozvrhu

pri rozvrhu

všeobecná

Slovenská sporiteľňa,
261,58 EUR
a.s.

Hotové výdavky správcu (poštovné +
Správca
osvedčenie)
Odmena správcu do I. SVK
Správca
Administratívne náklady
Správca
Odmena Správcu zo speňaženia
Správca
Okresný
Súdny poplatok za konkurzné konanie
Bratislava I
Spolu pohľadávky proti podstate

súd

k

príslušnej

2.375,81 EUR

Správca postupom podľa § 87 ods. 5 ZKR priradil k súpisovým zložkám majetku tvoriacim všeobecnú podstatu
pohľadávky proti podstate zaťažujúce výťažok zo speňaženia podstaty. Evidencia pohľadávok proti podstate
vrátane ich priradenia a rozpočítania medzi jednotlivé súpisové zložky majetku tvoriaceho súpis všeobecnej
podstaty je prílohou č. 1 tohto návrhu rozvrhu tak, aby bolo možné správnosť priradenia posúdiť.
Spolu vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate Úpadcu vo výške 2.375,81 EUR.
K VÝPOČTU ODMENY SPRÁVCU
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Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny Správcu za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny Správcu zo speňaženia. Paušálna odmena bola
Správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.02.2017, č.k. 3K/10/2016-112 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 44/2017 zo dňa 03.03.2017 vo výške 796,66 EUR. Správca bol ku dňu vzniku nároku
na odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov platiteľom DPH, preto sa odmena o túto daň
navýšila.
Pri výpočte odmeny Správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa § 13 ods. 1 Vyhlášky „Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti
zákona patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena
z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na
odmenu z výťažku nemá žiaden správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti
zákona.“
Podľa § 17 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi
odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 20 ods. 1 Vyhlášky „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového
priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou
majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.“
Podľa § 22 ods. 2 Vyhlášky „Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.“
S poukazom na vyššie citované ustanovenia Vyhlášky Správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) tak, že
pri odmene za speňaženie hnuteľnej veci Úpadcu (notebook HP Pavilion dv5) vypočítal odmenu ako 15%
z výťažku (§ 20 ods. 1 Vyhlášky),
·
·
·

pri odmene za speňaženie pohľadávky z účtu (pohľadávka z účtu v Poštová banka, a.s., IBAN:
SK5165000000000018224184) vypočítal odmenu ako 5% z výťažku (§17 ods. 2 Vyhlášky),
pri odmene za speňaženie mzdy Úpadcu (príjem Úpadcu v rozsahu v akom podlieha konkurzu) vypočítal
odmenu ako 5 % z výťažku (§ 17 ods. 2 Vyhlášky),
pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením (daňový preplatok
a peňažné prostriedky úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu) vypočítal odmenu ako 1% z výťažku (§ 22
ods. 2 Vyhlášky).

Správca ku dňu vzniku nároku na odmenu je platiteľom DPH, preto sa odmena zo speňaženia zvyšuje
o túto daň. V zmysle vyššie uvedeného má Správca nárok na odmenu zo speňažovania majetku
podliehajúcemu konkurzu vo výške 115,20 EUR s DPH (96,- EUR + 20% DPH).

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

107

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

K VÝPOČTU SÚDNEHO POPLATKU ZA KONKURZNÉ KONANIE
Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len
„ZoSP“) „Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého
sa vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.“
Podľa § 7 ods. 11 ZoSP „Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.“
Podľa § 7a ZoSP „Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé
číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.“
Podľa položky 5 písm. c) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov – „Za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu
·
·

·

0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty,
pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň
raz predmetom rozvrhu
0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň
raz predmetom rozvrhu.“

S poukazom na citované zákonné znenie Správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do tohto rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (3.819,86 EUR =
3.819,- EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 7,50 EUR (po zaokrúhlení na pol eura nadol).
C.

SUMA URČENÁ NA USPOKOJENIE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Celková suma výťažkov zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok zaťažujúcich všeobecnú podstatu
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

D.

3.819,86 EUR
2.375,81 EUR
1.444,05 EUR

Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené Správca predkladá tento návrh rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Okresný súd Bratislava I, so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava ako zástupca veriteľov v súlade s ust. § 39
ods. 1 v spojení s § 107 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v právnej veci úpadcu Pavol Milošovič, nar.:
30.04.1986, bytom ul. Podháj 2913/7, 841 03 Bratislava, vedenej pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.
3K/10/2016 o návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
r o z h o d o l:
s c h v a ľ u j e tento návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:
Celková suma výťažkov z majetku podliehajúceho konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do návrhu konečného rozvrhu výťažku
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

3.819,86 EUR
2.375,81 EUR
1.444,05 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie veriteľov medzi veriteľov zistených nezabezpečených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok nasledovne:
Celková
suma

p.č. Veriteľ
1
2

zistená Podiel na celkovej sume v
zistených pohľadávok

Allianz
Slovenská
poisťovňa, a.s.
390 379,19 €
Vašečka Samuel, Mgr.
800,00 €
Spolu
391 179,19 €

99,80%
0,20%
100,00%

konkurze Suma
určená
na
konečným rozvrhom

uspokojenie

1 441,10 €
2,95 €
1 444,05 €

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu tento návrh konečného rozvrhu výťažku schválil prípadne
neschválil.
Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty alebo jeho neschválenie je potrebné
doručiť na adresu príslušnej kancelárie správcu: LawService Recovery, k.s., správca so sídlom kancelárie
Tallerova 5, 811 02 Bratislava.
Poučenie:
Ak zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v lehote
určenej Správcom neschváli, predloží ho Správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho
schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe
schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku Správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú
časť výťažku Správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov
o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci
konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej
len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného
rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského
výboru.“
S úctou
__
LawService Recovery, k. s.
v mene spoločnosti koná:
JUDr. Vojtech Jágerský
komplementár
správca úpadcu
Pavol Milošovič
Toto podanie bolo autorizované podľa osobitného predpisu (KEP)
Prílohy:
·
·

Príloha č. 1 - Podrobný prehľad súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti podstate (§ 96 ods. 2 ZKR)
Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty LawService Recovery, k.s.
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K092946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 2443/4, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/303/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Martina Hlinková, nar. 04.06.1976, trvale bytom Parková 2443/4, 821 05
Bratislava, v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno
v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom zložiť preddavok na trovy konania podľa odsekov 7 a 11 uvedeného
ustanovenia ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu vo formáte IBAN:
SK64 8330 0000 0023 0170 8546.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
Podľa ustanovenia § 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 € a najviac 10 000 €.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K092947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Peřina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1616/12, 851 04 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/187/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/187/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Karol Kovár so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, ustanovený v konaní
vedenom Okresným súdom Bratislava I. pod sp.zn. 8OdK/187/2019 vo veci vyhláseného konkurzu navrhovateľa –
dlžníka Josef Peřina, nar. 31.03.1967, Furdeková 1616/12, 851 04 Bratislava-Petržalka, v zmysle ust. § 167l
ods.3 ZKR oznamuje, že do elektronickej schránky správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, dňa 08.10.2019 doručená prihláška pohľadávky pod por.č. 71 nezabezpečeného veriteľa
BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovensko, v prihlásenej sume
215,70 Eur z titulu uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb v znení Dodatku k Zmluve uzatvorenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s právnym predchodcom Slovak Telekom, a.s. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Karol Kovár, správca

K092948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Simons
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1976
Obchodné meno správcu:
1st restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/270/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/270/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

1

Pohľadávka z účtu

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.,
27721721/7930
Grösslingova 77, 824 68 Bratislava

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

EUR

278,72 €

1st restructuring, k.s., správca.

K092949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bobáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1969
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/311/2019 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/311/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/311/2019-12 zo dňa 05.08.2019, ktorý bol uverejnený v
Obchodnom vestníku č. OV 173/2019 dňa 09.09.2019, Okresný súd Bratislava I ustanovil správcu konkurznej
podstaty: Consilior Insolvency, k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, v konkurznom konaní dlnžníka – Katarína
Bobáková, nar.: 25.04.1969, trvale bytom: Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava.

Consilior Insolvency k.s., správca úpadcu – Katarína Bobáková, nar.: 25.04.1969, trvale bytom: Stavbárska
5178/42, 821 07 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od 09.00 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na
uvedenú adresu správcu. Nahliadanie do spisu je možné si dohodnúť aj na tel. č. 02/ 65 444 444.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K092950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bobáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1969
Obchodné meno správcu:
Consilior Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 51, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/311/2019 S1874
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/311/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Katarína
Bobáková, nar.: 25.04.1969, trvale bytom: Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava, /ďalej len úpadca/, oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/311/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Katarína Bobáková, nar.: 25.04.1969,Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava,
/hereinafter only "the Bankrupt"/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court Bratislava I,
No. 37OdK/311/2019bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 09.09.2019 Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the Discrit Court Bratislava I was published on 09th of Sep. 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 úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Consilior Insolvency k.s., Radlinského 51, 811 07 Bratislava, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku
musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho
dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive,
ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only "the BRA"/ the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: Consilior Insolvency k.s., Radlinského 51, 811 07
Bratislava, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt's general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a
Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration
has to be added to the registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

Consilior Insolvency k.s., správca/truste of the bankrupt

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K092951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 33, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/11/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/11/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu Martin Kováč, nar. 01.01.1970, č.k.: 37K/11/2019
bytom Grösslingova 33, Bratislava, t. č. v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, Komenského 477/7, 974 01 Banská Bystrica, št. občan SR
Nehnuteľnosti
Súpisov Druh pozemku
Štát Okres Obec
Katastráln Výmera v Č. Parcelné Spoluvlastníck Deň
Dôvod zapísania Súpisová
á zložka
e územie m2
LV číslo
y
zapísania do súpisu
hodnota
majetku
podiel úpadcu do súpisu
č.
1.
orná pôda
SR Senec Rovinka Rovinka
2774
1133 322/2
1/3
10.10.201 Zaistená
neuveden
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
2.
zastavaná plocha SR Senec Rovinka Rovinka
577
1133 322/9
1/3
10.10.201 Zaistená
neuveden
a nádvorie
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
3.
zastavaná plocha SR Senec Rovinka Rovinka
739
1133 323
1/3
10.10.201 Zaistená
neuveden
a nádvorie
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
4.
zastavaná plocha SR Senec Rovinka Rovinka
1173
1133 324/2
1/3
10.10.201 Zaistená
neuveden
a nádvorie
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
5.
ostatná plocha
SR Senec Rovinka Rovinka
831
1253 20914/4 1/1
10.10.201 Zaistená
neuveden
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
6.
ostatná plocha
SR Senec Rovinka Rovinka
753
1253 20914/1 1/1
10.10.201 Zaistená
neuveden
9
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
7.
zastavaná plocha SR Senec Rovinka Rovinka
247
1253 20914/7 1/1
10.10.201 Zaistená
neuveden
a nádvorie
9
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
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v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038
Parcelné Spoluvlastníck Deň
Dôvod zapísania Súpisová
číslo
y
zapísania do súpisu
hodnota
podiel úpadcu do súpisu

Súpisov Popis stavby
á zložka
majetku
č.
8.

Deň vydania: 21.10.2019

Štát Obec Katastráln Katastráln ulica,
Č.
e územie e územie súpisné LV
číslo
orientačn
é číslo
poľnohospodársk SR Senec Rovinka Rovinka
1249
1253 20914/7 1/1
a usadlosť
9

Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí
Súpisová
Popis
Približný Stav
zložka
rok výroby opotrebovateľnosti
majetku č.
9.
pištoľ samonabíjacia zn.: SIG SAUER 1999
Zodpovedajúce
P 228, kaliber 9 MM PARA, výr. č.
veku
B278423,
zaevidovaná
dňa
03.03.1999, preukaz zbrane č. BA
012079, 155 ks streliva a 3 ks
zásobníkov,

10.10.201 Zaistená
neuveden
9
Uznesením
á
Špecializovanéh
o trestného súdu
v Pezinku,
sp.
zn.:
BB
3T/8/2016, IČS:
9516100038

Deň
Dôvod zapísania do súpisu
Súpisová
zapísania do
hodnota
súpisu
10.10.2019 Zaistená
Uznesením neuvedená
Špecializovaného
trestného
súdu v Pezinku, sp. zn.: BB
3T/8/2016, IČS: 9516100038

Pohľadávky z účtu,
Popis súpisovej položky

Deň zapísania Mena:
do súpisu
10. finančné prostriedky uložené na depozitnom účte 10.10.2019
EUR
Špecializovaného trestného súdu vo výške 3.670,- €
vedené pod por. číslom registra 116-15-14
11. finančné prostriedky uložené na depozitnom účte 10.10.2019
Kč
Špecializovaného trestného súdu vo výške 100.000,Kč vedené pod por. číslom registra 116-17-14
Obchodné podiely
Popis

Dôvod zapísania do súpisu

Súpisová
hodnota
Zaistená Uznesením Špecializovaného 3.670,-€
trestného súdu v Pezinku, sp. zn.: BB
3T/8/2016, IČS: 9516100038
Zaistená Uznesením Špecializovaného 100.000,-Kč
trestného súdu v Pezinku, sp. zn.: BB
3T/8/2016, IČS: 9516100038

Register

Deň
Dôvod zapísania do súpisu
Súpisová
zapísania do
hodnota
súpisu
12. Obchodný podiel úpadcu v obchodnej Obchodný register Okresného 10.10.2019 Zaistená
Uznesením 3.320 €
spoločnosti REST - CAR, s. r. o., so sídlom súdu
Bratislava
Špecializovaného
trestného
Dr. VI. Clementisa 5, Bratislava 821 05, IČO: I, Oddiel: Sro, Vložka
súdu v Pezinku, sp. zn.: BB
35841613 - úpadca je spoločníkom od číslo: 27134/B
3T/8/2016, IČS: 9516100038
08.07.2002 v podiele 1/2, výška vkladu:
3.320,- €,
13. Obchodný podiel úpadcu v obchodnej Obchodný register Okresného 10.10.2019 Zaistená
Uznesením 4.381,597292
spoločnosti Š-K-K, s. r. o., so sídlom súdu
Bratislava
Špecializovaného
trestného €,
Rovinka 226, Rovinka 900 41, IČO: I, Oddiel: Sro, Vložka
súdu v Pezinku, sp. zn.: BB
35889322 - úpadca je spoločníkom od číslo: 32058/B
3T/8/2016, IČS: 9516100038
10.06.2004 v podiele 1/3, výška vkladu:
4.381,597292 €,

K092952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lipovský Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnava ..., 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/247/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/247/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Dušan Lipovský, nar. 21.06.1960, 917 01 Trnava (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného nehnuteľného
majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2019 zo dňa 14.03.2019 (K022256).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 70% v spoločnosti EUROFRACHT, 4 000,- €
s.r.o.. so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 7, 917 01 Trnava, IČO: 36 221 635, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel Sro, vložka č. 10367/T

(ďalej len „Vyrovnací podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Dušan Lipovský – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktorý 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 vyrovnací podiel - Dušan
Lipovský“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. 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: lsrecovery@lawservice.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

116

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K092953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.N.L., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Winterova 62, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 834 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2019 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie v súlade s ust. § 29 ods. 8 zákona č. 7/2005 Z.z.
V zmysle ust. § 29 ods. 8 ZKR: „Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku.“
Správca dňa 12.8.2019 pristúpil k popieraniu poradia prihlásených pohľadávok veriteľom Marek Podsedník, IČO:
051 69 101 so sídlom Hvozdecká 1373/15, 635 00 Brno, Česká republika, v poradí ako iná pohľadávka E
nasledovne:
- pohľadávka č. 238 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 240 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 242 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 244 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 246 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 248 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 250 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- pohľadávka č. 252 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 254 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 256 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
- pohľadávka č. 258 – uznané poradie D - Podriadená pohľadávka (§95 ods. 2 a 3 zákona)
Zdôvodnenie: ust. § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.: "Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež
zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo kedykoľvek od vzniku pohľadávky
bol spriaznený s úpadcom (ďalej len „spriaznené pohľadávky“); na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok
zabezpečovacím právom sa v konkurze neprihliada. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na pohľadávky zo zmlúv o
záverečnom vyrovnaní ziskov a strát, ktoré sú zabezpečené alebo inak kryté dohodami o výmene kolaterálu podľa
osobitného predpisu."
Poučenie: V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky
žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené
na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“

K092954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bielik - REX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ducové 169, 922 21 Ducové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 473 689
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/30/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/30/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
V konkurznej veci úpadcu: Martin Bielik - REX, Ducové 169, 92221 Ducové, IČO: 37473689, vedenej pod spis.
značkou správcovského spisu 23K/30/2016 S1113, správca v súlade s ust. §-u 101 ods.1, zák.č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zverejňuje
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
A

VŠEOBECNÁ ČASŤ

I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Na základe uznesenia Okresného súdu Trnava, č. k.: 23K/30/2016 zo dňa 30.11.2016, súd vyhlásil konkurz na
majetok úpadcu Martin Bielik - REX, Ducové 169, 92221 Ducové, IČO: 37473689 a ustanovil do funkcie
správcu JUDr. Evu Kresl, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Okresný súd Trnava uznesením sp.zn.: 23K/30/2016 zo dňa 18.07.2017, odvolal pôvodného správcu z funkcie
a ustanovil do tejto funkcie správcu: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01
Trnava, značka správcu S 1131 (ďalej aj ako „správca“), uznesenie sp.zn.: 23K/30/2016-184, bolo uverejnené v
OV č. 214/2017, deň vydania 09.11.2017.
Dňa 10.03.2017 sa konala schôdza veriteľov na ktorej bol zvolený veriteľský výbor a následne súdu bola
doručená zápisnica zo schôdze veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z dôvodu postúpenia pohľadávky veriteľa a člena veriteľského výboru – Daňový úrad Trnava, bola zvolaná na deň
20.08.2018 schôdza veriteľov s programom: voľba člena veriteľského výboru. Na schôdzi veriteľov bol za člena
veriteľského výboru zvolený veriteľ ČSOB Leasing, a.s.
Členovia veriteľského výboru: Slovenská konsolidačná, a.s.(ďalej aj ako „SK,a.s.“), Sociálna poisťovňa Bratislava,
ČSOB Leasing, a.s.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
veriteľ

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12

prihlásená / zistená pohľ. Zabezpečenie prihlásené v Zabezpečenie zistené v Prihl.
v Eur
Eur
Eur
lehote
KS Bratislava
328,28
0
V lehote
Sociálna poisťovňa
24293,18
0
V lehote
SK, a.s.
831,38
0
V lehote
SK, a.s.
13595,4
13595,4
13595,4
V lehote
SK, a.s. prevod z DÚ
5230,01
V lehote
5 Trnava
15214,72
2.poradie
5230,01 2.poradie
GÚ Slovensko,s.r.o.
1657,74
V lehote
ČSOB Leasing, a.s.
4580,98
4580,98
4580,98
V lehote
Štátny
fond
rozvoja
Po lehote
bývania
15077,26
15077,26
0
Orange Slovensko, a.s.
3676,89
0
Po lehote
SK, a.s.
1065
0
Po lehote
SK, a.s.
324
0
Po lehote
EOS KSI Slovakia, s.r.o.
17747,95
0
Po lehote

v

V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 7 veritelia, z toho 3 veritelia si
uplatnili zabezpečovacie právo. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou
5 veritelia .
V konkurze boli prihlásené pohľadávky v celkovej výške 98 392,78 Eur, ktoré boli v plnom rozsahu zistené.
V konkurze si uplatnili v rámci základnej prihlasovacej lehoty zabezpečovacie právo 3 veritelia – z toho 2 veritelia
si uplatnili zabezpečovacie právo v 1 poradí v celkovej výške 18 176,38 Eur, 1 veriteľ zabezpečovacie právo v 2
poradí vo výške 5 230,01 Eur.
Veriteľ Štátny fond rozvoja bývania si prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, prihlásil pohľadávku vo výške 15 077,26 Eur, z toho zabezpečovacie právo vo výške 15 077,26 Eur.
V súlade s ust.§ 28 ods.4, ZoKR, zabezpečovacie právo zaniklo.
III. Konkurzná podstata
Súpis majetku všeobecnej a oddelenej podstaty bol správcom zverejnený v OV č. 29/2017, deň vydania
10.02.2017. V súlade s ust. §-u 76 ods. 3, ZoKR správca aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty –
doplnené o novú súpisovú zložku majetku: Obchodný podiel v spoločnosti Slovakia Finance, s.r.o. - zverejnené
v OV č. 58/2018, deň vydania 22.03.2018.
IV. Súdne spory
V rámci konkurzného konania neboli vedené žiadne súdne spory.
V. Správa a speňažovanie majetku
Príslušným orgánom, ktorý ukladal správcovi odporúčania a pokyny v súvislosti so správou a speňažovaním
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, bol veriteľský výbor a za oddelenú podstatu (časť nehnuteľného
majetku) veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. a . pre hnuteľný majetok zapísaný v oddelenej podstate - motorové
vozidlo – zabezpečený veriteľ ČSOB Leasing, a.s.
V priebehu konkurzu správca otvoril bankový účet vedený v Tatra banke, a.s. v prospech ktorého boli v zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ust. §-u 91 ods.5, ZoKR ukladané výťažky zo speňaženia majetku.
speňažovanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 539, v k.ú. Ducové,
Slovenská konsolidačná, a.s.

oddelená podstate veriteľa

Správca požiadal listom zo dňa 20.03.2018 Slovenskú konsolidačnú, a.s. ako zabezpečeného veriteľa v 1.poradí
o udelenie pokynu na predaj majetku zapísaného v oddelenej podstate: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 539,
v k.ú. Ducové, spoluvlastnícky podiel ½, za cenu stanovenú znaleckým posudkom – všeobecná hodnota ½
podielu vo výške 12 020,97 Eur. Listom zo dňa 12.04.2018, doručeným dňa 23.04.2018, Slovenská konsolidačná
udelila záväzný pokyn.
V súlade s pokynom správca listom zo dňa 26.06.2018, adresovaným spoluvlastníčke nehnuteľnosti, ponúkol na
odpredaj spoluvlastnícky podiel nehnuteľností zapísaných na LV č. 539 v k.ú. Ducové, za cenu stanovenú
znaleckým posudkom.
Kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu bola uzatvorená dňa 16.01.2019. Dosiahnutý výťažok vo
výške 12 025,00 Eur.
speňažovanie hnuteľnej veci – motorové vozidlo, oddelená podstate veriteľa ČSOB Leasin, a.s., a.s.
Dňa 28.01.2019 správca požiadal zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s. o udelenie záväzného pokynu.
Listom doručeným správcovi dňa 04.02.2019, oddelený veriteľ udelil záväzný pokyn na speňaženie motorového
vozidla formou ponukového konania v štyroch kolách zverejnených v OV a internetovom portáli s inzerciou
predaja ojazdených motorových vozidiel.
Ponukové konania boli zverejnené súbežne v OV a na internetovom portáli: I. kolo v OV č. 37/2019, zo dňa
21.02.2019 – neúspešné, II. kolo v OV č. 48/2019, deň vydania 08.03.2019 – neúspešné, III. kolo v OV č.
59/2019, deň vydania 25.03.2019 – neúspešné, IV kolo OV č. 72/2019 deň vydania 11.04.2019 – neúspešné.
Z dôvodu, že ponukové kolá I. až IV. boli neúspešné, správca v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 ZoKR,
požiadal oddeleného veriteľa o vylúčenie hnuteľnej veci: Motorové vozidlo značky Renault Laguna , súpisová
hodnota: 4 000,00 Eur, zo súpisu oddelenej podstaty.
ČSOB Leasing, a.s., ako príslušný orgán – zabezpečený veriteľ, listom zo dňa 17.05.2019, udelil správcovi súhlas
s vylúčením hnuteľnej veci motorového vozidla Renault Laguna, v súpisovej hodnote 4 000,00 Eur z oddelenej
podstaty. Vylúčenie zložky z oddelenej podstaty zverejnené v OV č. 100/2019, deň vydania 27.05.2019.
Nakoľko o tento vylúčený majetok zo súpisu neprejavil do 60 dní od zverejnenia v OV záujem žiaden veriteľ,
v zmysle ust. §-u 81 ods. 5, ZoKR tento prestal podliehať konkurzu.
speňažovanie nehnuteľností zapísaných na LV č. 575, v k.ú. Ducové a obchodného podielu - všeobecná
podstata
Správca v súlade s ustanoveniami § 84 a 92 ZoKR a prostredníctvom listu zo dňa 22.08.2018 doručenému
Veriteľskému výboru požiadal Veriteľský výbor o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu
zapísaného vo všeobecnej podstate a to: nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 575, k.ú. Ducové, a obchodný podiel
v spoločnosti Slovakia Finance, s.r.o.
Veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 14.09.2018 udelil správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, za cenu určenú v znaleckom posudku (nehnuteľnosť) a súpisovú
hodnotu (obchodný podiel).
Zmluva o prevode časti podniku bola uzatvorená dňa 16.01.2019. Kúpna cena 61 350,00 Eur.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
por.č. popis
výťažok Eur podstata
1
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
455,52 Všeobecná podstata
2
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV 575, k.ú. Ducové, byt č. 1 v bytovom dome s.č. 169 61 250,00 Všeobecná podstata

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podiel 1/1,podiel na spoločných častiach 93/186
Obchodný podiel v spoločnosti Slovakia Finance, s.r.o.
Spolu

100,00 Všeobecná podstata
61 805,52 83,7 % z celkového
výťažku

por.č. popis
1

Deň vydania: 21.10.2019

Výťažok
Eur
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV 539, k.ú. Ducové, pozemok 12 025,00
p.č.92,93,94, garáž, podiel 1/2
Spolu
12 025,00

Spolu výťažok oddelená a všeobecná podstata

Dátum úhrady veriteľ

31.7.2017

JUDr. Kresl

20.1.2017

tabuľka č. 1
Výška pohľad. VP Eur
Eur
5576,58
4667,60

18.05.2017
15.06.2018

23.7.2018

Daňový
úrad 663,32
Trnava
Soc. poisťovňa 585,32
Ing. Sahánek
270,00

16.01.2019
21.02.2019

16.1.2019
21.2.2019

Notársky úrad
správca

30,58
6,00

25.03.2019

25.3.2019

správca

6,00

TES fin, s.r.o.

990,00

19.6.2019

Oddelená podstata Slovenská konsolidačná,
a.s., v 1 poradí,
16,3 % z celkového výťažku

73 830,52 Eur

II. pohľadávky proti podstate
Dátum vzniku

v podstata

11/2017
–
Správca PSD
9/2019
5/2018-10/2019 5/2018-10/2019 VÚB

2760,00

16.1.2019

Správca PSD

8891,64

16.1.2019

Správca PSD

1704,00

11/2017

správca
správca
OS Trnava

300,00
100,00
147,50

146,36

22 177,30

OP Eur dôvod

555,26

908,98 Odmena správcu do konania 1 schôdze
veriteľov
108,06 §20 od.2, ZKR, preddavok na vyhl. konkurzu

490,00
226,00

95,32
44,00

Nezaplatené poistné za ob.1,3,4/2017
Faktúra
č.
č.56/18,
znalecký
posudok
nehnuteľnosti
25,60
4,98
Overenie podpisov-kúpne zmluvy
6,00
0,00
Poplatok inzercia www.autobazar.sk, auto -1a2
kolo
6,00
0,00
Poplatok inzercia www.autobazar.sk, auto -3a4
kolo
828,73
161,27 Fak.č.190100005-daňové priznania, daň z príjmu
úpadcu
2310,12 449,88 §24b,10,vyhl.665/2005,
Paušálna
náhrada
nákladov s DPH
122,52
23,84 Poplatok za vedenie účtu, založenie, ban.
poplatky
8891,64
Odmena speňaž. Všeob. podstata, §§ 10,16,22
vyhl. s DPH
1704,00 Odmena speňaž. oddelená. podstata, §§
10,15,20 vyhl. s DPH
251,1
48,9
Archivácia dokladov po ukončení konkurzu
83,70
16,30 Náklady rozvrhu, ukončenie konkurzu
123,50
24,00 Súdny poplatok, § 7a, polož.5 pís.b zák.71/1992
Zb.
18
3 589,53
587,77

Výpočet Pomeru nákladov oddelenej a a všeobecnej podstaty
Podstata
Všeobecná podstata
Oddelená podstata
spolu

Výťažok v Eur
61 805,52
12 025,00
73 830,52

%
83,71
16,29
100%

Rozdelenie pohľadávok proti podstate priradených k všeobecnej a oddelenej podstate, vychádzalo z pomeru
výťažku dosiahnutého speňažením majetku ( § 87 ods.5, ZoKR).
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej a oddelenej podstate a zámer zostaviť konečný
rozvrh bol zverejnený v OV 174/2019, deň vydania 10.09.2019. Zo strany veriteľov neboli uplatnené námietky.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

121

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

III. Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa
1/ Speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. – viď časť A,
ods. V.
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku zapísanej v oddelenej podstate – nehnuteľnosti zapísané na LV
539, k.ú. Ducové, pozemok p.č. 92,93,94, garáž, podiel 1/2:
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 20 ods. (1) , § 16 ods. (2), Vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZoKR (ďalej len „Vyhláška“).
Podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky: „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty,
jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
výpočet odmeny správcu:
Výťažok z oddelenej podstaty vo výške

12 025,00 Eur

náklady speňaženia (poistné, archivácia, ban. poplatky)
základ pre výpočet odmeny

- 168,06 Eur
11 856,94 Eur

odmena správcu § 20 ods. 1 vyhl.

1 578,30 Eur

zníženie odmeny správcu podľa § 16 ods. 2 vyhl. o sumu - 157,83 Eur
DPH 20%

1 420,00 Eur
284,00 Eur

Spolu odmena správcu s DPH

1 704,00 Eur

Súdny poplatok – speňaženie nehnuteľností zapísaných do oddelenej podstaty, bol vypočítaný v súlade
s ustanovením zák. č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len „ZoSP“)
zo základu 12 025,00 Eur, vo výške
24,00 Eur.
Rozvrh pre zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.:
Výťažok z oddelenej podstaty Slovenskej konsolidačnej, a.s.
12 025,00 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k oddelenej podstate vrátane súdneho poplatku
3 589,53 Eur
a odmeny správcu / tabuľka č. 1/
Suma určená na vyplatenie zabezpečenému veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s.
8 435,47 Eur

Zostatok prihlásenej zabezpečenej pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. vo výške 5 159,93 Eur bude
uspokojený zo všeobecnej podstaty.
2/ Speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – viď časť A, ods. V.
Prihlásená zabezpečená pohľadávka veriteľa ČSOB Leasing a.s. vo výške 4 580,98 Eur bude uspokojený zo
všeobecnej podstaty.
IV. Rozvrh zo všeobecnej podstaty.
1/ Všeobecná podstata, príjmy zo speňaženia
popis
výťažok Eur
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
455,52
Speňaženie nehnuteľností zapísaných na LV 575, k.ú. Ducové, byt č. 1 v bytovom dome s.č. 169 podiel 1/1,podiel na 61 250,00
spoločných častiach 93/186
Obchodný podiel v spoločnosti Slovakia Finance, s.r.o.
100,00
Spolu
61 805,52

2/ Pohľadávky proti podstate – tabuľka č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k všeobecnej podstate/ vrátane súdneho poplatku
a odmeny správcu je 18 587,77 Eur
3/ Odmena správcu - speňaženie všeobecnej podstaty:
Výpočet odmeny správcu zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Odmena správu bola vypočítaná podľa ustanovenia § 22 ods. 1 a § 16 ods. (2), Vyhlášky.
Peňažné prostriedky – nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov - § 13 vyhlášky.
Podľa ust. § 10 Vyhlášky: „Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho
odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“
výpočet odmeny správcu:
Výťažok zo všeobecnej podstaty pre účel výpočtu odmeny

61 350,00 Eur

náklady speňaženia (poistné, archivácia, ban.poplatky)

-

základ pre výpočet odmeny § 22 odst.1 vyhl.

60 486,38 Eur

863,62 Eur

odmena správcu

8 233,00 Eur

zníženie odmeny správcu podľa § 16 ods. 2 vyhl. - 823,30 Eur

7 409,70 Eur

DPH 20%

1 481,94 Eur

Spolu odmena správcu s DPH

8 891,64 Eur

4/ Súdny poplatok – speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty, bol vypočítaný v súlade
s ustanovením ZoSP, zo základu 61 805, 52 Eur, vo výške
123,50 Eur.
5/ Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vychádza z nasledovného prepočtu:
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty
61805,52 Eur
Celková výška pohľadávok proti podstate priradená k všeobecnej podstate vrátane súdneho poplatku a odmeny 18 587,77 Eur
správcu / tabuľka č. 1/
Suma určená na vyplatenie zo všeobecnej podstaty veriteľom úpadcu
43 217,75 Eur
veriteľ
KS Bratislava
Sociálna poisťovňa
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s./ prevod z DÚ Trnava
GÚ Slovensko, s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.
Štátny fond rozvoja bývania
Orange Slovensko, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
EOS KSI Slovakia, s.r.o.
spolu

zistená suma /zaradená na uspokojenie Eur
328,28
24 293,18
831,38
5 159,93
15 214,72
1 657,74
4 580,98
15 077,26
3 676,89
1 065,00
324,00
17 747,95
89 957,31

Rozvrh v Eur
155,58
11 668,80
397,60
2 476,38
7 312,45
799,53
2 204,10
7 243,30
1 767,60
509,97
155,58
8 526,86

C. ZÁVER

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ust. §-u 101 ZoKR Správca pripravil návrh konečného rozvrhu pre veriteľov, ktorý pred jeho
zverejnením doručil príslušnému orgánu – zabezpečenému veriteľovi a veriteľskému výboru.
Správca určuje lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v OV na schválenie návrhu konečného
rozvrhu výťažku prípadne v tej istej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.

V Trnave dňa 16.10.2019

Prvý správcovský dom, k.s., správca

K092955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincent Mokusz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malý Lég 253, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/103/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/103/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Vincent Mokusz, narodený 16.05.1946, trvale
bytom Malý Lég 253, 930 37 Lehnice
oznamuje:
Správca končí konkurz na majetok dlžníka po splnení rozvrhu výťažku.
V Trnave dňa 16.10.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K092956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Bozai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 274, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/271/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zsolt Bozai, narodený 06.12.1972, trvale bytom 925
07 Mostová 274, týmto vyhlasuje podľa § 167p ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a
zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 197/2019 dňa 11.10.2019 pod položkou K090890
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 903 924 005.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Zsolt Bozai - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

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

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 16.10. 2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K092957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barcaj Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letecká 20A, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1948
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/328/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/328/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca 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, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia,
majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. - do 12:00
hod. a od 13:00 hod. - do 14:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom: office.tt@agnerpartners.sk.
V Trnave, dňa 16.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K092958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barcaj Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letecká 20A, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1948
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/328/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/328/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca 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, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v Prima
banka Slovensko a.s., IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308, VS: 363282019, do poznámky prosím uviesť
„Marián Barcaj“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Trnave, dňa 16.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K092959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barcaj Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letecká 20A, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1948
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/328/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/328/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca 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, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Trnava., č.k. 36OdK/328/2019-12 zo dňa 09.10.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Marián Barcaj, date of birth 02.03.1948, address: Ulica Letecká 8813/20 A, 917 01
Trnava, Slovakia, self-employed person under the trade name Marián Barcaj - "RB" KVETY, identification
number: 11 858 834, seated at: 917 01 Trnava, Letecká 20, Slovakia, with termination of self-employment
on 30th of March 2011, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Trnava No. 36OdK/328/2019-12 dated of 9th of October 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 199/2019, deň vydania:
15.10.2019. Dňom 16.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was Publisher Journal 199/2019 on 15th of October 2019. Bankruptcy
was declared on of 16th of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí: According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

127

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

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

V Trnave, dňa 16.10.2019
In Trnava, on 16th of October 2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty
Prvý správcovský dom, k.s., trustee

K092960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danek Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1590 / 3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/275/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Pavol Danek, nar.: 31. 10. 1953, trvale
bytom Sotinská 1590/3, 905 01 Senica, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.06.2018, ktorý tvorí
súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.09.2019 je dlžník vlastníkom
iba majetku nepatrnej hodnoty.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Pavol Danek, nar.: 31. 10. 1953,
trvale bytom Sotinská 1590/3, 905 01 Senica, zrušuje.

V Trnave, 16.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K092961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Límová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žlkovce 247, 920 42 Žlkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/84/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/84/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 16.04.2019 č. k.: 25OdK/84/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.04.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 25.04.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Jarmila Límová, nar. 28.04.1967, trvale bytom 920 42 Žlkovce 247 (ďalej v texte len
ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa
07.07.2019, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Jarmila Límová, nar. 28.04.1967, trvale bytom
920 42 Žlkovce 247, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477
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K092962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 475, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/239/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Marianna
Dobrovodská, nar. 30.07.1984, Ružindol č. 475, 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/239/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 16.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: Súkromná základná škola BESST, nezisková organizácia, Limbová 3/3, 917 02 Trnava, IČO: 42165393
Prihlásená suma:

16.893,23 EUR

V Trnave, dňa 16.10.2019
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K092963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fúsko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 84, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/90/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/90/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.04.2019 č. k.: 25OdK/90/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 27.04.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Peter Fúsko, nar. 02.07.1954, rodné číslo: XXXXXXXXXX, trvale bytom 920 66
Horné Trhovište 84 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so
sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako
„Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j s primeraným použitím § 76 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje
vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty:
A. HNUTEĽNÁ VEC:
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Číslo
Opis
Umiestnenie
súpisovej zložky
Motorové
vozidlo:
ŠKODA
FELÍCIA
EČV:
HC275BO
1.
VIN:
TMBEEF61317340573 Horné Trhovište 84, 920 66
farba:
červená
stav: pojazdné, najazdené 189 400 km, STK platná do 17.01.2021

Súpisová hodnota

450,00 EUR

JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K092964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kaštieli 1460 / 5, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad.
číslo
Názov hnuteľnej veci/súboru
4.

Dátum zápisu do
Súpisná
zoznamu
Počet Hodnota
hodnota v €
majetku
v€

Pohľadávka dlžníka vo výške 1310,39 EUR s úrokom z omeškania 5% ročne zo sumy
1310,39 EUR od 19.04.2017 do zaplatenia a trovy konania voči spoločnosti Home
Credit Slovakia, a.s. so sídlom Teplická 7434/147, 92101 Piešťany, IČO:36 234 176, 16.10.2019
uplatnená v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Skalica, sp. zn.
3Csp/228/2017

1

1.310,39 1.310,39

V Piešťanoch dňa 16.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu Ivana Palkoviča

K092965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doc. PhDr. Jozef Ravasz, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 5059/57, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1949
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/287/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/287/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci dlžníka: Doc. PhDr.
Jozef Ravasz, PhD., nar. 23. 11. 1949, trvale bytom: Kračanská cesta 5059/57, 929 01 Dunajská Streda, mu bola
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO:
35 807 598, Pribinova 25, Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 6 779,99
€, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 31.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K092966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demín Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé Hony 1164 / 44, 911 04 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/159/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/159/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Tomáš DEMÍN – 40OdK/159/2019
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil AUDI 4FA6 QUATTRO

rok výroby: 2005

evidenčné číslo: TN871EA

VIN číslo: WAUZZZ4F35N093801

stav opotrebovanosti:
používané, opotrebované
súpisová hodnota: 2200,00,-EUR

v Považskej Bystrici 16.10.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K092967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mončeková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/538/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/538/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie Súpisu všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Veronika MONČEKOVÁ – 40OdK/538/2018
Iná majetková hodnota: 5.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 570,00,-EUR

názov: Peňažná hotovosť

spoluvlastnícky podiel: 1/1

v Považskej Bystrici 16.10.2019
JUDr. Alojz Žitník
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Správca

K092968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Kondlla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/3/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/3/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, ako správca úpadcu Mariána
Kondllu, nar.: 08.07.1971, bytom Hurbanova 130/11, 916 01 Stará Turá, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 40K/3/2017, týmto v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov dopĺňam súpis všeobecnej podstaty o nasledovné
súpisové zložky:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

20
Peňažná pohľadávka
75,12
75,12

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

1/1
10.09.2018, Pracovná zmluva zo dňa 30.06.2017
SIMAP SK s. r. o., IČO: 44 347 286, so sídlom:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
75,12 EUR
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich
konkurzu podľa ust. § 72 ods.2) ZKR.

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

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

21
Peňažná pohľadávka
254,60
254,60

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

1/1
15.07.2019, Pracovná zmluva zo dňa 30.04.2019
AcuMATIX, s.r.o., IČO: 47 452 854, so sídlom: T.
Vansovej 4/A, 917 01 Trnava
254,60 EUR
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich
konkurzu podľa ust. § 72 ods.2) ZKR.

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)
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22
Peňažná pohľadávka
252,72
252,72

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

1/1
16.08.2019, Pracovná zmluva zo dňa 30.04.2019
AcuMATIX, s.r.o., IČO: 47 452 854, so sídlom: T.
Vansovej 4/A, 917 01 Trnava
252,72 EUR
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich
konkurzu podľa ust. § 72 ods.2) ZKR.

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Marek Piršel, správca

K092969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Piskelová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Breznica 316, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/353/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/353/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Alica Piskelová, sp. zn.
40OdK/353/2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Alica Piskelová, nar. 21.04.1960, trvale bytom Dolná
Breznica 316, 020 61 Lednické Rovne, občan SR pod sp. zn. 40OdK/353/2019, v súlade s § 167p ZKR
vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 175/2019 zo dňa 11. septembra 2018
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 10.10.2018 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 10.10.2018 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 2
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 2 ponuky a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcov.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné, nakoľko Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka
vykúpila majetok z konkurznej podstaty v zmysle § 167r ods. 2 Zák. č. 7/2005 Z. z..
V Považskej Bystrici, dňa 16.10.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K092970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1428 / 9, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/314/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/314/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie výsledku 3. kola ponukového konania na predaj obchodného podielu Dlžníka
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter ZVAK, nar. 20.07.1978, trvale bytom SNP
1428/9, 017 01 Považská Bystrica, občan SR, vyhlásil 3. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka v zmysle § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
·
·
·

3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 185/2019 dňa 25. septembra 2019
lehota na predkladanie písomných ponúk bola stanovená do 16. októbra 2019 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 16. októbra 2019 o 15:00 hod.

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

K092971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvak Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1428 / 9, 017 07 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/314/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/314/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE

SÚPISOVEJ

ZLOŽKY MAJETKU ZO

SÚPISU

JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Peter ZVAK, nar. 20.07.1978, trvale bytom SNP
1428/9, 017 07 Považská Bystrica, občan SR, sp. zn.: 38OdK/314/2019 vylučujem majetok zo súpisu všeobecnej
podstaty pod poradovým číslom súpisu 1./, a to obchodný podiel na obch.spol. P.M.L., s.r.o. nakoľko sa
predmetné peňažné pohľadávky nepodarilo speňažiť ani v 3. ponukovom konaní.
v Považskej Bystrici, dňa 16. októbra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

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

137

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

K092972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobok Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Krasku 31 / 21, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/666/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/666/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Róbert BOBOK– 38OdK/666/2019
V konkurze Dlžníka Róbert BOBOK, nar. 25.09.1975, trvale bytom Ivana Krasku 31/32, 972 21 Nováky, na
základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici 16. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K092973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje,
že súpis majetku všeobecnej podstaty bol doplnený o novú súpisovú zložku majetku v časti "Iné majetkové
hodnoty": peňažná hotovosť vo výške 1 500,- €, deň zapísania do súpisu: 11.10.2019, dôvod zapísania do súpisu:
nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu - záloha na činnosť
správcu v konkurze, súpisová hodnota:1 500,- Eur

K092974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Jadroň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica T. Milkina 11/570, 971 01 Preividza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/543/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Jadroň, nar.: 13.06.1991, trvale bytom Ulica
T. Milkina 570/11, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle §167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu bola
doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: UNIVERSAL maklérsky dom a.s., so
sídlom: Červeňova 18, 811 03 Bratislava, IČO: 35 822 091 v celkovej sume vo výške 17.097,96 eur doručená dňa
14.10.2019.
V Trenčíne, dňa 16.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K092975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Temeš 21, 972 29 Temeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/666/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/666/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Branislav Sloboda Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Temeš 21, 972 29 Temeš IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 13.03.1971 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 40OdK/666/2019 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/666/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcu na adrese
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou
na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.
V Bratislave, dňa 16.10.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K092976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaholz SF, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 157/45 / 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 673 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci Vaholz SF, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 157/43, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 673 331,
sp. zn. 38K/19/2018 správca oznamuje, že v zmysle § 96 ods. 2 ZKR bol zostavený zoznam pohľadávok proti
oddelenej podstate.
Zároveň správca úpadcu Vaholz SF, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 157/43, 017 01 Považská Bystrica, IČO
36 673 331 v konkurze oznamuje zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
POUČENIE:
Zástupca veriteľov a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu v pracovných dňoch od
9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle
správcu na Moyzesovej 816/100, 017 01 Považská Bystrica a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u
správcu poradie pohľadávky proti podstate.
V Považskej Bystrici 14.10.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K092977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Temeš 21, 972 29 Temeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/666/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/666/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Branislav Sloboda Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Temeš 21, 972 29 Temeš IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 13.03.1971 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 40OdK/666/2019 S 1433
k sp. zn.: 40OdK/666/2019
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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V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 16.10.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K092978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západná 2501 / 5, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/445/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/445/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Mierové námestie 8,
Trenčín 911 01, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Daniel
Zachar, nar. 11.5.1969, trvale bytom Západná 2501/5, 911 01 Trenčín, v zmysle ust. §167n ods. 1 druhá veta
v spojení s §167p ZKR, oznamuje vyhlásenie prvého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 178/2019
zo dňa 16.09.2019.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného
úradu Nové Mesto nad Váhom, na liste vlastníctva č. 1828, pre katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom,
Obec Nové Mesto nad Váhom, Okres Nové Mesto nad Váhom:
a. pozemok parcely registra “C“, parc.č. 4424/ 1 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 377 m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/12
Súpisová hodnota: 3.052,15,-€

Podmienky I. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 40OdK/445/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky platby:
40OdK/445/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné
meno, IČO a sídlo.
V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.

6. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena je
stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky
podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom.
Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K092979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západná 2501 / 5, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
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Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/445/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/445/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
SpoločnosťBankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Mierové námestie 8,
Trenčín 911 01, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Daniel
Zachar, nar. 11.5.1969, trvale bytom Západná 2501/5, 911 01 Trenčín, v zmysle ust. §167n ods. 1 druhá veta
v spojení s §167p ZKR, oznamuje vyhlásenie prvého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
178/2019zo dňa 16.09.2019.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného
úradu Nové Mesto nad Váhom, na liste vlastníctva č. 1828, pre katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom,
Obec Nové Mesto nad Váhom, Okres Nové Mesto nad Váhom:
a. stavba zapísaná ako rodinný dom, súpisné č. 12, na parcele č. 4424/ 1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/12
Súpisová hodnota: 3.052,15,-€

Podmienky I. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 40OdK/445/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky platby:
40OdK/445/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné
meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
5. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
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6. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena je
stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky
podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom.
Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K092980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Západná 2501 / 5, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1969
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/445/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/445/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o I. kole ponukového konania
SpoločnosťBankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Mierové námestie 8,
Trenčín 911 01, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Daniel
Zachar, nar. 11.5.1969, trvale bytom Západná 2501/5, 911 01 Trenčín, v zmysle ust. §167n ods. 1 druhá veta
v spojení s §167p ZKR oznamuje vyhlásenie prvého ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.
178/2019zo dňa 16.09.2019.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
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Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného
úradu Nové Mesto nad Váhom, na liste vlastníctva č. 1848, pre katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom,
Obec Nové Mesto nad Váhom, Okres Nové Mesto nad Váhom:
a. pozemok parcely registra “C“, parc.č. 4424/ 3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 74 m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/12
Súpisová hodnota: 599,10,-€
Podmienky I. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 40OdK/445/2019“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3. Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra
banka, a.s., číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Poznámky platby:
40OdK/445/2019. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné
meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na ponuke s
nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v prípade, že
v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v čase prevodu predmetu
ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola.
5. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.

6. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena je
stanovená vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky
podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva so správcom.
Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
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podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Všetky náklady súvisiace so zápisom prevodu predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ/kupujúci.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K092981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchova Lehota 184, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/367/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/367/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Dôvod zápisu : majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň zápisu . 16.10.2019
Typ súpisovej položky majetku : hnuteľný majetok
Druh : osobné motorové vozidlo
Značka : Škoda: Felícia
Rok výroby : 1999
Evidenčné číslo : TN189FF
VIN: TMBEEF613X0120695
Druh : AA Sedan
Farba : Červená
Stav: pojazdné , značne opotrebované
Súpisová hodnota : 180.-eur

K092982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Hrušovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Stankovce 76, 913 11 Trenčianske Stankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/459/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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22OdK/459/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme
v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lukáš Hrušovský, nar. 29.3.1985, trvale bytom
913 11 Trenčianske Stankovce 76, 91311 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lukáš Hrušovský, nar. 29.3.1985, trvale
bytom 913 11 Trenčianske Stankovce 76, 91311, č.k. 22OdK/459/2018 zo dňa 12.11.2018 zrušuje.

K092983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Budjač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 176, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.2.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/617/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/617/2019
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
dlžníka Miroslav Budjač,nar. 29.2.1964, trvale bytom 01857 Mikušovce 176, že bankový účet, na ktorý môžu
veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.-eur, je vedený v Unicredit banka
konto , IBAN SK14 1111 0000 001151382004 uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.

K092984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Budjač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 176, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.2.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/617/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/617/2019
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38OdK/617/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Miroslav Budjač, nar.29.2.1964, trvale bytom Mikušovce 176, 01857, na ktorý bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/617/2019 zo dňa 28.8.2019, oznamujem
v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a
reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle : 0907893990.

K092985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RYNOMONT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 447 205
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: RYNOMONT s.r.o., so sídlom Malá
Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 44 447 205 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 81 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“) zverejňuje, na základe súhlasu zástupcu veriteľov úpadcu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 77 60 05
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to:
Nehnuteľnosti (stavby)
Spoluvlastníc Hodnot Dôvod Deň
Deň
Postaven
ky podiel
a
zapísani zapísania vylúčenia
Adresa
é
na
majetku a
do do
zo
parcele
v Eur
súpisu súpisu
súpisu
513/66
majetok
Byt č. 8, Rustavelih
úpadcu
Bratislava–
180.000
Rača
9544
2.poschodi o 9544/15,
1/1 BSM
podľa § 07.02.201 11.10.201
5859 SR m.č. Rača
,- eur
e,
Bratislava 513/77
67 ods. 8
9
1 písm.
a) ZKR
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
majetok
spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. „C“ KN 513/66, druh pozemku:
úpadcu
zastavané plochy a nádvora o výmere 1879 m2, k pozemku parc. č. „C“ KN 14577/605118 10.000,podľa § 07.02.201 11.10.201
513/77, druh pozemku: zastavané plochy a nádvora o výmere 9 m2, právny BSM
eur
67 ods. 8
9

Súspisn
Čísl Štá
á zložka
Obec
o LV t
maj. č.

1

Súpisn
Katastráln
Popis
é číslo
e územie
stavby
stavby
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67 ods. 8
1 písm.
a) ZKR

vzťah k týmto parcelám, naktorých leží stavba 9544 je evidovaný na LV č.
8593

5859 SR

Bratislavam.č. Rača

Rača

9544

nebytový
513/66
oriestor
Rustavelih
označený
o 9544/15,
ako
Bratislava 513/77
Priestor č.
2 - NP

2

Deň vydania: 21.10.2019

2/46 BSM

9

majetok
úpadcu
25.000,podľa § 07.02.201 11.10.201
eur
67 ods. 8
9
1 písm.
a) ZKR

majetok
K priestoru č. 2 NP prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných
úpadcu
84582/605118 10.000,častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 9544, stavba
podľa § 07.02.201 11.10.201
BSM
eur
postavená na parcelách registra ,,C” číslo 513/66 a 513/77
67 ods. 8
9
1 písm.
a) ZKR

V Nitre 15.10.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K092986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 5231 / 13, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/63/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 23.05.2019, sp. zn. 29OdK/63/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 103/2019 zo dňa 30.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Erik Bača, nar. 23.09.1991,
bytom Jazdecká 5231/13, 940 01 Nové Zámky (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Erik Bača, nar. 23.09.1991, Jazdecká
5231/13, 940 01 Nové Zámky končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K092987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šumichrast Dominik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 747 / 1, 935 05 Pukanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Dominik Šumichrast, nar. 08.09.1993, Záhradná 747/1, 93505 Pukanec (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa
21.02.2019 (K015903).
Číslo
položky
1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové vozidlo
zn. AUDI A6
1

Evidenčné
číslo

WAUZZZ4BZ1N068753 LV361DJ

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2000

nepojazdné

1/1

1 800,- €

(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: spravca@brlas.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Dominik Šumichrast – 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.
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Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK34 1100 0000 0029 4800 8081, BIC:
TATRSKBX, 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 - Dominik
Šumichrast“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K092988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöp Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 953 / 1, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/119/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/119/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/119/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Attila Fülöp, nar. 13.12.1972, Žitavská 953/1, 946 32 Marcelová (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 63/2019 zo dňa 29.03.2019
(K026961).
Pozemok:
Druh

Výmera
m2

Vinica

860

Ostatná
plocha

1248

v

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Bátorove
Kosihy
Bátorove
Kosihy

Katastrálne
územie

Č. LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
hodnota

Bátorove Kosihy 2188 2687

1/18

239,- €

Bátorove Kosihy 3887 2716/1

1/9

693,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
spravca@kozar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Attila Fülöp – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 2188 a 3887 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 (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC:
FIOZSKBA zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 2188 a 3887
- Attila Fülöp“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K092989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Orbán Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nýrovce 243, 935 67 Nýrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/85/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/85/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Orbán, nar. 04.02.1971, 243, 935 67 Nýrovce (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného majetku,
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 37/2019 zo dňa 21.02.2019 (K015929).
Číslo
položky
1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Príves nákladný zn.
TOMINO TOMINO
1

Evidenčné
číslo

U59V600141TT1300 LV462YG

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2005

nepojazdné

1/1

70- €

(ďalej len „Príves nákladný“)
Príves nákladný 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 Príves nákladný môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Prívesu nákladné z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť
so správcom e-mailom na adrese: spravca@kozar.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Orbán – Príves nákladný - 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 (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC:
FIOZSKBA, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Príves nákladný (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 Príves nákladný - Jozef Orbán“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Prívesu nákladného,
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 Príves nákladný.“ 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 Príves nákladný v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Príves nákladný na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K092990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halászová Gyöngyike
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajč 150, 946 54 Bajč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/83/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/83/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Gyöngyike Halászová, nar. 19.05.1967, Bajč 150, 946 54 Bajč (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2019 zo dňa 27.08.2019
(K075333).
Pozemky:
Druh
Zastavané
nádvoria

Výmera
v m2
plochy

a

Záhrada
Zastavané
nádvoria

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

859
474

plochy

a

Orná pôda

Štát

30
6233

Obec Katastrálne
územie
Belá
Belá
Belá
Belá
Belá

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

212 66/1

12/120

859,- €

Belá

212 66/2

12/120

474,- €

Belá

212 66/3

12/120

30,- €

Belá

363 886

1/15

2 078,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec Ulica

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Belá

Belá

267 66/1

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/2

podiel Súpisné
č.

Súpisová
hodnota

77

4 900,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
spravca@kozar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Gyöngyike Halászová – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Za Humnami 44, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Fio banka, a.s., IBAN: SK98 8330 0000 0023 0092 1070, BIC:
FIOZSKBA zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Gyöngyike
Halászová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu
najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto
lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí
obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
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.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K092991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajgert Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hajná Nová Ves 83, 956 03 Hajná Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/101/2018 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/101/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Pajgert, nar. 12.08.1983, Haná Nová Ves 83, 956 03 Hajná Nová Ves (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 81/2019 zo dňa
26.04.2019 (K035027).
Číslo
položky
1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové vozidlo zn.
DAEWOO LANOS 1

Evidenčné
číslo

SUPTF69YDYW101315 TO256DS

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2001

primeraný veku

1/1

1 000,- €

(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: spravca@belica.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Pajgert – 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 (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK15 0900 0000 0051 3980
1104, 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 - Jozef Pajgert“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K092992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eršek Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo nábrežie 187 / 158, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/167/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/167/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ondrej Eršek, nar. 16.11.1954, Wilsonovo nábr. 187/158, 94901 Nitra, podnikajúci pod obchodným
menom Ondrej Eršek, s miestom podnikania Wilsonovo nábr. 158, 949 01 Nitra, IČO: 33584613 (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 60/2019 zo dňa
26.03.2019 (K025641).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 70% v spoločnosti Akvizičná spoločnosť, 4 000,- €
s.r.o., so sídlom Wilsonovo nábr. 187/158, 949 01 Nitra, IČO: 35 771 097, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel Sro, vložka č. 12116/N

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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(ďalej len „Vyrovnací podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ondrej Eršek – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN : SK34 1100 0000 0029 4800 8081,
TATRSKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec (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 hnuteľnú vec - Ondrej Eršek“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. 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@brlas.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Ondrej Brláš, správca

K092993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlobická Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 972 / 23, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/58/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/58/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mgr. Iveta Hlobická, nar. 10.12.1968, Športová 972/23, 94301 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 52/2019 zo dňa
14.03.2019 (K022315).
Iná majetková hodnota:
Položka Popis
1

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti DUOSTAV 3 320,- €
ŠTÚROVO, spol. s r.o. , so sídlom Ul. Hlavná 177/61, 943 01 Štúrovo , IČO: 36 839 311 , zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20742/N

(ďalej len „Vyrovnací podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Mgr. Iveta Hlobická – VYROVNACÍ PODIEL NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktorý 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 vyrovnací podiel - Mgr.
Iveta Hlobická“. 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:
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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 Vyrovnacieho podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom zmluvu o prevode, čím poruší
podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
ponúkanej ceny za Vyrovnací podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom
započítaná so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Vyrovnací podiel. 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: lsrecovery@lawservice.sk,
7. návrh kúpnej ceny za Vyrovnací podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Vyrovnací podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K092994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančovičová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 907 / 3, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/166/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/166/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/166/2019 zo dňa 19.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Soňa Jančovičová, nar. 15.03.1976, bytom Tichá 907/3, 943 42 Gbelce a súčasne ustanovil
do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 163/2019 dňa
23.08.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 24.08.2019 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
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Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 16.10.2019 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu.
30OdK/166/2019 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 16.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K092995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. hlavná 2 / 0, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 705 520
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská
republika - Daňový úrad Nitra a o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
V konkurznej veci úpadcu SATEV SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 46 705 520, so sídlom Ul. Hlavná 2, 946 57
Svätý Peter (ďalej len "úpadca"), vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/35/2017, správca úpadcu
Mgr. Tomáš Timoranský, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, značka správcu S1863, v súlade s ustanovením §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok
proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a
zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
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.
Tomáš Timoranský, správca

K092996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RYNOMONT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 447 205
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
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Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: RYNOMONT s.r.o. ,, v konkurze“, so
sídlom Malá Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 44 447 205 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých prihlášky
pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Sídlo: Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

141,00 eur
3
neuplatnené
9/7-9/9
11.03.2019

Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Sídlo: Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

2.147,50 eur
1
neuplatnené
9/10
27.03.2019

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo: Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 937 874
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

13.037,68 eur
40
neuplatnené
19/1-19/40
11.04.2019

Veriteľ: Wustenrot poisťovňa, a.s.
Sídlo: Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 383 408
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.684,09 eur
1
neuplatnené
20/1
27.05.2019

Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
Sídlo: Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

1.921,28 eur
3
neuplatnené
6/14-6/16
26.06.2019

Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
Sídlo: Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759
Celková suma prihlásenej pohľadávky:

204,50 eur
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Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 21.10.2019
1
neuplatnené
9/11
10.07.2019

Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803
Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

79,73 eur
1
neuplatnené
4/2
01.08.2019

V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K092997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antalová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubá 167, 943 53 Ľubá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/178/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/178/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Silvia Antalová, nar. 02.07.1976, bytom
943 53 Ľubá 167, (ďalej len „Dlžník“) týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu
ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Silvia Antalová, nar. 02.07.1976, bytom 943 53 Ľubá 167, uznesením Okresného súdu Nitra
zo dňa 23.08.2019, č. k. 29OdK/178/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku č. 167/2019 pod K076165 dňa
30.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Silvia Antalová, nar. 02.07.1976, bytom 943 53
Ľubá 167 zrušuje.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

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

164

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

K092998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná ( t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky ) 4649/33 1, 940
02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/210/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834, ako správca dlžníka: Štefan Farkaš, nar.
17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky,
podnikajúci pod obchodným menom : Štefan Farkaš, s miestom podnikania Nábrežná 4649/33, 940 02
Nové Zámky, IČO: 43 068 430, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.04.2019, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. - 12:00 hod. a od 13:00 hod. - 16:00. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle:
0901919180, emailom: miladakoukalova@agnerpartners.sk
V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K092999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná ( t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky ) 4649/33 4649/33,
940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/210/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/210/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Štefan Farkaš,
nar. 17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky,
podnikajúci pod obchodným menom : Štefan Farkaš, s miestom podnikania Nábrežná 4649/33, 940 02
Nové Zámky, IČO: 43 068 430, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.04.2019, ďalej len
„úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32OdK/210/2019 - 25 zo dňa 03.10.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Štefan Farkaš, date of birth 17.06.1969, address: Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové
Zámky, now Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky, self - employed person under the trade name: Štefan
Farkaš, seated: Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky, identification number: 43 068 430, with termination
of self-employment on 2nd of April 2019, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the
resolution of the District Court Nitra No. 32OdK/210/2019 - 25 dated of 03rd of October 2019 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa 10.10.2019.
Dňom 11.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 196/2019 on 10th of October 2019. Bankruptcy
was declared on 11st of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí: According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
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6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova
138, 949 35 Nitra, Slovenská republika, 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 ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Milada Koukalová, so sídlom
kancelárie Štúrova 138, 949 35 Nitra, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Nitre, dňa 16.10.2019
In Nitra, on 16th of October 2019
JUDr. Milada Koukalová, správca konkurznej podstaty
JUDr. Milada Koukalová, trustee
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K093000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná ( t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky ) 4649/33 4649/33,
940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/210/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Štefan Farkaš, nar.
17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky,
podnikajúci pod obchodným menom : Štefan Farkaš, s miestom podnikania Nábrežná 4649/33, 940 02
Nové Zámky, IČO: 43 068 430, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.04.2019 v súlade s ust. §
32 odst. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
veriteľom že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu
pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet v VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135
9651, VS: 322102019, do poznámky prosím uviesť „konkurz Štefan Farkaš“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K093001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179 vyhlásil 2.kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty (zverejnené v OV č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019 pod číslom K087403).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 26.09.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 15.10.2019.
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V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo FORD KA)
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179 vyhlásil 2.kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty (zverejnené v OV č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019 pod číslom K087404).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 26.09.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 15.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (mobilný telefón zn. MOTO C PLUS)
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Tünde
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 1611/9, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/173/2019 S1834
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
23OdK/173/2019
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Tünde Kollárová, nar.
04.09.1975, bytom Smetanova 1611/9, 943 01 Štúrovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária
Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že ku dňu 16.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 16.10. 2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K093004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179, v súlade s ust. §u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje
3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 168/2019 zo dňa 02.09.2019 pod. č. K076803).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo FORD KA;
Druh: AB hatchback 3dv.;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1999;
Farba: modrá metalíza tmavá;
VIN: WF0BXXWPRSXU22414;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Palivo: benzín;
EČV: NR324ES;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 300 000 km), pojazdné, technický stav nevyhovujúci (stráca
sa voda, preteká olej, nefungujú svetlá, hrdzavá karoséria);
Súpisová hodnota majetku: 200,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/91/2019 – Ford „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/91/2019 Mária Kováčiková – Ford - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 05.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 06.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 179, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/91/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Mária Kováčiková, nar. 01.03.1984, bytom Žitavce č. 179, v súlade s ust. §u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje
3. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 168/2019 zo dňa 02.09.2019 pod. č. K076803).
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.
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PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Mobilný telefón zn. MOTO C PLUS;
Model: XT1723;
Výrobné číslo IMEI: 355645083186810;
Farba: zlatá;
Popis: smartfón pre nenáročných a začínajúcich používateľov OS Android 7.0, dotykový displej 5'', Dual SIM
Príslušenstvo: nabíjačka k telefónu
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovaný vekom;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 70,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/91/2019 – mobil „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/91/2019 Mária Kováčiková – mobil - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 05.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca v 3. 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. 06.11.2019 o 09.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Fučíka 35 35, 935 32 Kalná nad Hronom - Kálnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/78/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/78/2019
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31OdK/78/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Dňa 02.10.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka: Ingrid Marková, nar.
29.11.1978, bytom Júliusa Fučíka 35, 935 32 Kalná nad Hronom, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli
Správcu a zverejnené v OV č. 189/2018 dňa 01.10.2019 na speňaženie nižšie uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 186/2019, deň vydania
26.09.2019, súpisová zložka 1.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 14.10.2019 do 14:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 15.10.2019 o 13:00 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka spĺňa podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a za víťaznú určil ponuku
s najvyššou ponúknutou sumou.

V Nitre, dňa 15.10.2019
JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

K093007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bajtek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésovej 5267/9, 940 01 Nové Z8mky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/154/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/154/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Bajtek, nar.02.01.1971, bytom Šoltésovej
5267/9, 940 01 Nové Zámky, podnikajúci pod Obchodným menom Ján Bajtek s miestom podnikania Šoltésovej
5267/9, 940 01 Nové Zámky , IČO 40 619 621, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Komárno,
Župná 14, 945 01 Komárno, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, na
základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Mária Budniková, správca dlžníka Ján Bajtek, nar.02.01.1971, bytom Šoltésovej 5267/9, 940 01 Nové
Zámky, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ján Bajtek, nar.02.01.1971, bytom Šoltésovej 5267/9, 940 01 Nové Zámky končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Bajtek, nar.02.01.1971, bytom Šoltésovej 5267/9,
940 01 Nové Zámky v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Mária Budniková

K093008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 432
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 27K/3/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: Slovenskej
republiky – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, IČO: 00 686 832, Mlynské nivy 44/a, 827 15
Bratislava, zo dňa 18. 04. 2019, vyhlasuje šieste kolo ponukového konania na samostatné speňaženie
súpisových zložiek majetku č. 1 – 6 úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka
412, 955 22 Topoľčany, zapísaných do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika –
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky:
č. zl.
1

2
3
4
5

6

opis súpisovej zložky majetku
podiel
Parná
kotolňa
na zemný
plyn
- rýchlovyvýjač
pary
a
teplovodná
kotolňa:
rýchlovyvýjač
pary
Certuss
s
príslušenstvom,
1
kompresor
Orlík
PKS4-20/50,
kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200.
Teplovodná
kotolňa
na
zemný
plyn
pre
administratívnu
budovu:
1
kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W - 2 ks.
Teplovzdušné
kúrenie
a
kachle
na
zemný
plyn
pre
sklad
materiálu:
teplovzdušný
ohrievač
Lersen
Alfa
TOP
49, 1
kachle plynové Beta 5M.
Teplovodná
kotolňa
na
zemný
plyn
pre
kruhovú
pec:
1
kotol teplovodný závesný Viessmann Vitodens 200W.
Teplovodná
kotolňa
a
teplovzdušné
kúrenie
na
zemný
plyn
pre
Halu
2:
kotol
teplovodný
závesný
Viessmann
Vitodens
200W
6
ks, 1
teplovzdušný ohrievač Alfa TOP49 - 16 ks.
Teplovodná
kotolňa
a
teplovzdušné
kúrenie
na
zemný
plyn
pre
Halu
3:
kotol
teplovodný
závesný
Viessmann
Vitodens
200W
6
ks, 1
teplovzdušný ohrievač Alfa TOP49 - 16 ks.

súpisová hodnota
118 460,13 €

30 165,54 €
15 448,49 €
16 326,95 €
143 386,63 €

133 325,87 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského
50, 921 01 Piešťany, do dňa 07. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "PONUKA,
NEOTVÁRAŤ, 27K/3/2018".
2. Ponuka musí obsahovať:
- 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, 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 (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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- dátum a podpis záujemcu, fyzickej osoby; v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej štatutárneho orgánu
alebo splnomocnenej osoby 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. Ponuka, ktorá nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na odoslanie
pred uplynutím učeného času. Na takúto ponuku sa neprihliadne a vráti sa odosielateľovi.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola zložená záloha na cenovú ponuku v rozsahu 25 % ponuky na
účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo: SK40 7500 0000 0040 2725 8421. Záloha sa
považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na tento účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk.
6. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku a jeho ponuka
bude schválená príslušným orgánom. Príslušný orgán je oprávnený odmietnuť neprimerane nízky návrh cenovej
ponuky.
7. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 07. 11. 2019 o 15:00 hod. v kancelárii správcu, vyhodnotenie bezodkladne
po doručení vyjadrenia príslušného orgánu.
8. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania.
9. Bližšie informácie je možné získať mailom na info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033/762 87 45.
JUDr. Jozef Bolješik, PhD., spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornosecká č. 3552/92, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/136/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Jozef Szabó, nar. 04.03.1974, bytom Obid, Hornosecká č. 3552/92, 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 LV 595, LV 1362 a LV 1780 menšej hodnoty zapísaného
do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty – súpisové zložky majetku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 9
(zverejnené v OV č. 197/2019 zo dňa 11.10.2019 pod. č. K090949).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 419 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 595;
Parcelné číslo: 439;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 21/192 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 41,90 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: vinica; Výmera celkom (m2): 777 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 595;
Parcelné číslo: 440;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 21/192 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 77,70 EUR
3. Pozemok
Druh pozemku: ostatná plocha; Výmera celkom (m2): 119 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1362;
Parcelné číslo: 1325/8;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/40 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 16,50 EUR
4. Pozemok
Druh pozemku: ostatná plocha; Výmera celkom (m2): 2390 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1362;
Parcelné číslo: 1326/6;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/40 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 331,60 EUR
9. Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera celkom (m2): 486 m2;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1780;
Parcelné číslo: 2391/61;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 7/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 18,25 EUR
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku spolu: 485,95 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.
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: 29OdK/136/2019 – nehnuteľnosti LV 595, LV 1362 a LV 1780 „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. 29OdK/136/2019 Jozef Szabó – nehnuteľnosti LV 595, LV 1362 a LV 1780 - NEOTVÁRAŤ!“, a to
najneskôr do 07.11.2019 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 08.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný 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 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornosecká č. 3552/92, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/136/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Jozef Szabó, nar. 04.03.1974, bytom Obid, Hornosecká č. 3552/92, 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 LV 1545 menšej hodnoty zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty – súpisové zložky majetku č. 5, č. 6, č. 7 (zverejnené v OV č. 197/2019 zo dňa
11.10.2019 pod. č. K090949).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
5. Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera celkom (m2): 65 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1545;
Parcelné číslo: 865;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 12,55 EUR
6. Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera celkom (m2): 158 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1545;
Parcelné číslo: 868;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 30,50 EUR
7. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 4568 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1545;
Parcelné číslo: 2244/101;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 3.132,75 EUR
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku spolu: 3.175,80 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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uviesť: 29OdK/136/2019 – nehnuteľnosti LV 1545 „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. 29OdK/136/2019 Jozef Szabó – nehnuteľnosti LV 1545 - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
07.11.2019 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. 08.11.2019 o 09.15 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
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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 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornosecká č. 3552/92, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/136/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Jozef Szabó, nar. 04.03.1974, bytom Obid, Hornosecká č. 3552/92, 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 nehnuteľného majetku LV 1546 menšej hodnoty zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty – súpisová zložka majetku č. 8 (zverejnené v OV č. 197/2019 zo dňa 11.10.2019
pod. č. K090949).
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
8. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 6434 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1546;
Parcelné číslo: 2238/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 2.941,65 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedený nehnuteľný majetok menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u
167p ZoKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 29OdK/136/2019 – nehnuteľnosť LV 1546 „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. 29OdK/136/2019 Jozef Szabó – nehnuteľnosť LV 1546 - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
07.11.2019 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 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.
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TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 08.11.2019 o 09.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
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 nehnuteľný majetok
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 16.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habarová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2786/28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/154/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca majetku dlžníka Marta Habarová, nar. 13.04.1965, bytom Eötvösova č. 2786/28, 945 01 Komárno,
konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania vyhláseného podľa § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), v ktorom sa speňažoval nehnuteľný
majetok zapísaný do konkurznej podstaty.
Oznámenie o konaní I. kola ponukového konania bolo spolu s podmienkami speňažovania zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019.
V stanovenej lehote správca obdržal jednu zalepenú obálku, ktorá bola označená v súlade s podmienkami
ponukového konania od záujemcu – spoločnosti Slovak Estate s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 01 Bratislava mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 50 050 907, ktorý ponúkol za speňažovaný súbor majetku
kúpnu cenu vo výške 76,30 EUR.
Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok. Správca konštatuje, že I. kolo ponukového konania
sa uskutočnilo v súlade s podmienkami stanovenými správcom.
Správca vyhodnocuje I. kolo ponukového konania nasledovne:
Ponuku záujemcu Slovak Estate s.r.o. s navrhovanou kúpnou cenou 76,30 EUR správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prijíma. Víťazom I. kola ponukového konania je spoločnosť Slovak Estate s.r.o.
S víťazom verejného ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu, a to do 15 dní od oznámenia správcu,
že ponuka bola akceptovaná.

POUČENIE:
§ 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K093013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kosihy 29, 935 27 Hronské Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/149/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/149/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Eva Tóthová, nar. 26.12.1980, bytom 935 27 Hronské
Kosihy 29, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Svidník, Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník
týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

Deň
a dôvod
majetku
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Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Krupina, obec Hontianske Moravce, katastrálne
územie Kostolné Moravce, zapísaná na LV č. 163 ako parcela registra “C“ č. 242, zastavaná
664,00 EUR
plocha a nádvorie s výmerou 332 m2, umiestnená v zastavanom území obce –
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/3
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Krupina, obec Hontianske Moravce, katastrálne
územie Kostolné Moravce, zapísaná na LV č. 163 ako parcela registra “C“ č. 243/2, záhrada
290,00 EUR
s výmerou 290 m2, umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/3
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Krupina, obec Hontianske Moravce, katastrálne
územie Kostolné Moravce, zapísaná na LV č. 163 ako stavba rodinného domu so súpisným
200,00 EUR
č. 40, na parcele č. 242, postavená na zemskom povrchu – spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/3

Deň vydania: 21.10.2019
16.10.2019
§ 167h ods. 1
7/2005 Z. z. o
reštrukturalizácii
16.10.2019
§ 167h ods. 1
7/2005 Z. z. o
reštrukturalizácii
16.10.2019
§ 167h ods. 1
7/2005 Z. z. o
reštrukturalizácii

zákona č.
konkurze a

zákona č.
konkurze a

zákona č.
konkurze a

V Nitre, dňa 16.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukácsová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G.Bethlena 4921/5, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/161/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Erika Lukácsová, nar. 18.06.1975, bytom G. Bethlena
4921/5, 940 01 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, oznamuje, že na
základe informácií pri preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i ods. 1 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 podstaty.
Správca zároveň vyzýva veriteľov, aby v zmysle § 167k ods. 6 štvrtej vety ZoKR zložili preddavok na trovy
znaleckého posudku za účelom určenia hodnoty nižšie uvedeného zaťaženého majetku, ktorý správca nemohol
zapísať do súpisu oddelenej podstaty vzhľadom k tomu, že v zmysle § 167k ods. 1 ZoKR sa neprihlásil
prednostný zabezpečený veriteľ a vzhľadom k tomu, že v zmysle § 167k ods. 6 ZoKR nebol vyhotovený znalecký
posudok za účelom posúdenia, či hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku.
1. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky,
zapísaná na LV č. 9445 ako parcela registra “C“ č. 6816/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 334 m2,
umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky podiel dlžníka 7342/204758
2. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Nové Zámky, katastrálne územie Nové Zámky,
zapísaná na LV č. 9445 ako stavba bytového domu so súpisným č. 4921, na parcele č. 6816/7, postavená na
zemskom povrchu – spoluvlastnícky podiel dlžníka 7342/204758
3. Byt nachádzajúci sa v okrese Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra, zapísaný na LV č. 9445, vchod č. o. 5,
6. poschodie, byt č. 13 – spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7342/204758
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V Nitre, dňa 16.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čomor Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2333 / 79, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/100/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/100/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj motorového vozidla

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Martin Čomor, nar. 30.07.1991, bytom
M.R.Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 1. kolo verejného
ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty
(zverejnené v OV č. 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod číslom K081785).
V súlade s Podmienkami 1. kola VPK zo dňa 26.09.2019 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 11.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj motorového vozidla zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.

V Nitre, dňa 16.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strhan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 543 / 119, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/185/2019 S293
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
30OdK/185/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1 – Hnuteľná Vec – prívesný vozík
Popis: prípojné vozidlo, Kategória O1, Evidenčné číslo: NR604YC, výrobné číslo VIN U5EV075B5Y1001033 rok
výroby: 2000, Stav opotrebovanosti: používaný, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Hodnota : 50,- Eur

K093017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strhan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 543 / 119, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/185/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Strhan Peter (12.12.1959), Hlavná ulica 543/119, 95106 Vinodol, Slovensko
(ďalej len „Dlžník"), v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty: Súpisová zložka – Hnuteľná Vec – prívesný
vozík
Popis: prípojné vozidlo, Kategória O1, Evidenčné číslo: NR604YC, výrobné číslo VIN U5EV075B5Y1001033 rok
výroby: 2000, Stav opotrebovanosti: používaný, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, Hodnota : 50,- Eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje za 100% jeho súpisovej
hodnoty
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Peter Strhan– KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená na sumu
200,- EUR (slovom dvesto eur ).
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
.Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K093018
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Juraj Niszler, nar. 11.03.1967, bytom 943 01 Štúrovo, t.č. Bártoková 24,
943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Niszler, s miestom podnikania Kossúthova 734/18, 943
01 Štúrovo, IČO: 30 334 268 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s 167n ods.1 druhá veta a § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZKR“ vyhlasujem I. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
zverejneného v Obchodnom vestníku 199/2019 dňa 15.10.2019 : Nehnuteľnosť: Pozemok: číslo parcely:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Jedná sa o 1. kolo verejného ponukového konania Predmetu
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Juraj Niszler – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená na sumu
500,- EUR (slovom päťsto eur ).
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
7. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K093019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katonaová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1774/19, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/147/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/147/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, dlžníka Anna
Katonaová, nar. 23.9.1954, bytom Štefanikova 1774/19 Štúrovo ( ďalej len „dlžník“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn.28OdK/147/2019 zo dňa 12.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.08.2019. V zmysle zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Mariana Zavacká, správca, Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise
doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 28OdK/147/2019. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
Správca JUDr. Mariana Zavacká
According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Anna Katanaová, born 23.9.1954, adress 94301 Štúrovo,Štefaniková 1774/19
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 28OdK/147/2019 dated on 12.8.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
The bankruptcy procedure was declared as of date when this resolution of the District Court was published in
Obchodný vestník no 159/2019 at the day 19.08.2019. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mariana Zavacká, Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic, to the No. 28OdK/147/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any
other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights
pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated
and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it
ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state
in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered
on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy
procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed
for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
Debtor.

JUDr. Mariana Zavacká, trustee of the bankrupt

K093020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šelong Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lécka 1255 / 18, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2019
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 PPavel ŠELONG, nar. 6.9.1984, bytom Lécka 1255/18, Nové Zámky , ktorá vec
je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 27OdK/159/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann, 7500 09 Paríž, Franzúzsko,
konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej banky so
sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713
Por. č.
1.
2.

Istina
408,64 €

Úroky
0

Úroky z omeškania
400,13 €

Popl. z omeškania
0

Náklady z uplatnenia
63,90 €
147,55 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K093021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezeiová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 628, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/204/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/204/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka JUDr. Mariana Zavacká, so sídlom kancelárie Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, dlžníka Mária
Mezeiová, nar. 28.9.1969, bytom Mužka 628 ( ďalej len „dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Nitra sp. zn.30OdK/204/2019 zo dňa 17.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uznesenie bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Mariana Zavacká,
správca, Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj
na Okresný súd Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 30OdK/204/2019. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. 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). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
Správca JUDr. Mariana Zavacká
According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Mária Mezeiová, born 28.9.1969, adress 943 52 Mužla 628 (hereinafter referred
to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No.
30OdK/204/2019 dated on 17.9.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. The
bankruptcy procedure was declared as of date when this resolution of the District Court was published in
Obchodný vestník no 184/2019 at the day 24.09.2019. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Mariana Zavacká, Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak
Republic, to the No. 30OdK/204/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified
herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any
other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights
pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated
and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it
ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors
whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state
in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered
on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy
procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed
for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
Debtor.
JUDr. Mariana Zavacká, trustee of the bankrupt

K093022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdányová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 25/E, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/196/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Marcela Bogdányová, nar. 15.08.1976, bytom Andovská 25/E, 940 02 Nové
Zámky
v y h l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 30OdK/196/2019, v súlade s § 167n ods. 1. zákona č.
7/2005 Z.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 1. k o l o
d r až b y
nehnuteľného majetku
zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, bližšie špecifikovaný v Obchodnom vestníku č.186/2019 dňa
26.9.2019 nasledovne :
Navrhovateľ dražby : JUDr.Jaromír Valent - správca, zn. spr: S 1149
Dražobník : JUDr.Jaromír Valent - správca , M.R.Štefánika 4, 940 01 NOVÉ ZÁMKY
Miesto konania dražby : sídlo kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 NOVÉ ZÁMKY
Dátum konania dražby: 25.11.2019
Čas zahájenia dražby: 14:00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu : 13:30 hod. – 14:00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia dražobnej miestnosti pre verejnosť: 14:00 hod.
Podmienka vstupu pre verejnosť: vstupné vo výške 5 €/ osoba.

Predmet dražby:
1. Nehnuteľný majetok – byt č. 2, vchod 2, prízemie v stavbe súp. č. 5659 postavená na parcele č. 952/43,
druh : bytový dom, vedený na LV č. 6801, KÚ Nové Zámky, obec: Nové Zámky , okres: Nové Zámky,
spoluvlastnícky podiel v BSM : 1 / 1, v stave aký je uvedený v znaleckom posudku.Znalecká hodnota :
37.907,59 €
2. Nehnuteľný majetok – parcela č. 952/43 o výmere 536 m2, druh : zastavaná plocha a nádvorie vedená na
LV č. 6801, KÚ Nové Zámky, obec: Nové Zámky , okres: Nové Zámky, v spoluvlastníckom podiely na
pozemku na ktorom je bytový dom postavený : 39/3222, spoluvlastnícky podiel v BSM : 1/1 Znalecká
hodnota spoluvlastníckeho podielu na pozemku : 292,41 €
Minimálne prihodenie: 100,- €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nehnuteľnosti 1. a 2. sa budú dražiť spolu, ako jeden súbor nehnuteľností.
Výška dražobnej zábezpeky: 30 % najnižšieho podania
Najnižšie podanie = Znalecká hodnota speňažovaného súboru majetku, t.j. 38.200 €
Súbor nehnuteľností sa bude dražiť v zmysle § 167n ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. za primeraného použitia z. č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky:
a ) Bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet podstaty vedený správcom v SLSP,a.s., č.ú: IBAN :
SK43 0900 0000 0051 63802377, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa alebo dátum narodenia
ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa), alebo formou bankovej záruky predloženej správcovi v originály .
Záujemca vždy uvedie správu pre prijímateľa: ZABEZPEKA, svoje meno, priezvisko, resp. obchodné meno,
b) Dražobná zábezpeka môže byť zložená aj v hotovosti v kancelárii správcu na ul. M.R.Štefánika 4, Nové
Zámky ( Dom Fubor, 1.poschodie) a to najneskôr do 25.11.2019 do 14:00 hod.
c) Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou.

Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet č.ú: SK43 0900 0000 0051
63802377, resp. s originálnym listinným prehlásením banky o poskytnutí bankovej záruky,
2. originálom príjmového pokladničného dokladu o vklade v hotovosti v kancelárii správcu.

Úspešnému vydražiteľovi vystaví dražiteľ písomné potvrdenie o vydražení predmetu dražby. Súčasne začína
plynúť lehota na doplatenie ceny za ktorú vydražiteľ predmet dražby vydražil.
Spôsob úhrady: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu za ktorú predmet dražby vydražil, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na bankový účet podstaty vedený správcom v SLSP, a.s., č.ú: SK43 0900 0000 0051
63802377 a to bankovým prevodom alebo vkladom pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o právnickú, či fyzickú
osobu - podnikateľa alebo dátum narodenia ak ide o fyzickú osobu - nepodnikateľa), so správou pre prijímateľa:
VYDRAŽITEĽ, svoje meno, priezvisko, resp. obchodné meno. Doplatok ceny dosiahnutej vydražením musí byť na
účet podstaty vedený správcom pripísaný do 15 dní od príklepu na dražbe. V prípade zloženia bankovej záruky
platí ustanovenie § 26 ods. 7 zák.č. 527/2002 Z.z.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená spôsobom akým ju zložili. V prípade vkladu
dražobnej zábezpeky na bankový účet správca prevedie zábezpeku na účet vkladateľa po prijatí oznámenia čísla
bankového účtu neúspešným účastníkom. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny
dosiahnutej vydražením.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a dohodnutie obhliadky je možné u správcu na tel.č:
0907 734 692, email : judrjaromirvalent@stonline.sk .
Poučenie : Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo právnickú osobu, originál, resp. úradne osvedčený výpis z registra,
v ktorom je zapísaná, nie starší ako 1 mesiac,
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d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne overením podpisom zastúpeného
účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie konať v mene zastúpeného na dražbe vyhlásenej
správcom vo veci č.k: 30OdK/196/2019.
Vyzývame účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 20 minút pred
jej začatím z dôvodu overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania účastníka do zoznamu účastníkov
dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Nadobudnutie vlastníctva: Ak uhradil vydražiteľ celú cenu dosiahnutú vydražením v tejto vyhláške stanovenej
lehote a stanoveným spôsobom, prechádza na neho právo stať sa vlastníkom predmetu dražby. O priebehu
dražby vyhotoví prítomný notár notársku zápisnicu. Po pripísaní doplatku vydraženej ceny predmetu dražby
dostane vydražiteľ od správcu vyhotovenie návrhu kúpnej zmluvy do 14 dní. Zmluvu a návrh na vklad doručuje na
príslušný OÚ odbor katastrálny a správny poplatok za vklad hradí vydražiteľ.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 7zákona č. 527/2002 Z.z.:
„(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká,
ak sa neuplatní do 3 mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra
nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
(7) O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5. Oznámenie
o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom v mieste
obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj oznámenie o
neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3, dražobník v
ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.“
JUDr.Jaromír Valent-správca
v Nových Zámkoch 16.10.2019

K093023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bolyo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozová 8/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/209/2019 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Viliam Kolenčík, správca majetku dlžníka Štefan Bolyo, so sídlom kancelárie správcu: Hornozoborská
1644/101, 949 01 Nitra, email: viliam.kolencik@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Nitra
pod spis. zn. 300dK/209/2019, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín kancelárie správcu od 7:00 hod. do 13:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred
si dohodnúť e-mailom na adrese: viliam.kolencik.@gmail.com
V Nitre, dňa: 16.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bolyo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozová 8/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/209/2019 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/209/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníka: dlžníka : Štefan Bolyo, nar. 04.02.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, t.č. Vozová 8/4, 945 01
Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Bolyó- BONAS, IČO: 33614555 s miestom
podnikania Vozová ulica 8/4, 945 01 Komárno, č.k. 30OdK/209/2019, (ďalej len „dlžník“) týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 11, 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 11 ZKR je zriadený v banke Slovenská Sporiteľňa,
IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa ust. § 32 ods. 11 ZKR podmienkou podania návrhu na určenie
popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy
konania vo výške podľa odseku 19. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa
ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa ust. § 32 ods. 20 ZKR povinnosť zložiť preddavok podľa
odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podľa ust. § 32 ods. 21
ZKR na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej
lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno
zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

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

199

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

V Nitre, dňa: 16.10.2019

Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bolyo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vozová 8/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/209/2019 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/209/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
/EÚ/ č. 2015/848 z 20.mája 2015.

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May
2015.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. 05. 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca Dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra spis. zn. 30OdK/209/2019 zo dňa
04.10.2019, zverejnením v Obchodnom vestníku OV č. 197/2019 dňa 11.10.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Štefan Bolyo, nar. 04.02.1969, trvale bytom 945 01 Komárno, t.č. Vozová 8/4, 945 01
Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Štefan Bolyó- BONAS, IČO: 33614555 s miestom
podnikania Vozová ulica 8/4, 945 01 Komárno, (ďalej len „Dlžník“) a za správcu bol ustanovený Mgr. Viliam
Kolenčík, so sídlom kancelárie Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra.

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that based on the Decision of District Court
Nitra No. 30OdK/209/2019 dated October 4th 2019, published in Commercial Journal No. 197/2019 on
October 11th 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Štefan Bolyo, born
04.02.1969, domiciled 945 01 Komárno, now Vozová 8/4, 945 01 Komárno, doing business under the
business name Štefan Bolyo, with adress: Vozová ulica 8/4, 945 01 Komárno, identification number:
33614555, (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Viliam Kolenčík, head office
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra as the trustee of the Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This Decision of the District Court Nitra came into force on October 12th 2019 . The bankruptcy was
declared as of this date.
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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 “ZoKR“) sa pohľadávka uplatňuje v konkurze prihláškou (§ 166a ods. 2 ZoKR).
Veritelia Dlžníka majú právo prihlásiť sa do konkurzu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise
u správcu, spis. zn.: 30OdK/209/2019. 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 as the „BRA“),
the claim shall be alleged by an application (§ 166a sec. 2 BRA). The creditors of the Debtor have the right
to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one
original to the Bankruptcy Trustee, to the file No. 30OdK/209/2019. Applications that will not be delivered
on time to the Bankruptcy Trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to perform the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne uplatniť zabezpečovacie
právo. Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ. Ak sa
prihlási len neskorší zabezpečený veriteľ, zaťažený majetok podlieha konkurzu iba vtedy, ak z neho možno
predpokladať uspokojenie aj zabezpečeného veriteľa s neskorším zabezpečovacím právom. Prihlásiť sa môže aj
veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

In the case of secured claims, the security right must be properly applied in the application submitted to
the trustee. Loaded property forms the bankruptcy entity if the preferred secured creditor is registered. If
only a later secured creditor is registered, the loaded property is the entity of the bankruptcy if it is
possible to assume also the satisfaction of a secured creditor with a later security right. Creditor who has
a claim against another person different from Debtor, can also register its claim if it is secured with
security right applicable to the estate of Debtor, lodge its claims in the same way. The application has to
be filled in a special application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims
will not be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Prihláška musí byť
označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the Information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securites also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately. The
lodgment of the claim shall bear the heading „Prihláška pohľadávky“.

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,
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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 kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EUR currency. If the claim is not logged in the
EUR, amount of the claim shall be determined by 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 is not
stated by European central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedenie 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 application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case if a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.

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.

In case the creditor does not have the residence or seat or affiliation of the company in Slovak republic, a
representative with an address or a seat in Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. The application form, which
was delivered to trustee or Court cannot be corrected or amended.

Táto výzva sa vzťahuje na každého zahraničného veriteľa, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v Únii v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This invitation applies to any foreign creditor who is habitually resident, domiciled or registered in the
Union according to the Regulation (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Nitre, dňa: 16.10.2019
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Mgr. Viliam Kolenčík, správca / Bankruptcy trustee

K093026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Hunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočná 774 / 13, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/15/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/15/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 04.03.2019, č. k. 29OdK/15/2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Ľudmila Hunková, nar. 13.12.1976, bytom Jarmočná 774/13, 949 01 Nitra, (t.č. Andreja Hlinku 1565/77, 951 15
Mojmírovce) (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil
spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751
(ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 49/2019 zo dňa
11.03.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
25.10.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 25.10.2018,
súčinností tretích osôb, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 08.04.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Ľudmila
Hunková, nar. 13.12.1976, bytom Jarmočná 774/13, 949 01 Nitra, (t.č. Andreja Hlinku 1565/77, 951 15
Mojmírovce), končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľudmila Hunková, nar. 13.12.1976, bytom
Jarmočná 774/13, 949 01 Nitra, (t.č. Andreja Hlinku 1565/77, 951 15 Mojmírovce), zrušuje.
V Nitre, dňa 16.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K093027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: König Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 221 / 16, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/168/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/168/2019
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 Peter König, nar. 21.4.1966, bytom Mostná 16, 949 01 Nitra , ktorá vec je vedená
pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 32OdK/168/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
Por. č.
1.
2.

Istina
1322,91 €
917,01 €

Úroky
647,61 €
449,99 €

Úroky z omeškania
9968,13 €
6902,72 €

Popl. z omeškania
0

Náklady z uplatnenia
499,03 € €
420,89 €

spolu
12437,68 € €
8690,61 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K093028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petríková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 945 01, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/53/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Gabriela Melušová, nar. 15.1.1980, bytom Sovietskej armády č. 6, 956
19 Krnča t.č.: Základná škola Gogolova 2143/7, 955 01 Topoľčany (ďalej len "dlžník") , v súlade s § 167n ods. 1,
druhá veta ZKR vyhlasujem 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu
majetku konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 200/2019 zo dňa 16.10.2019, a to
osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 306 - špz: KN176EO - VIN: VF37AKFXT32743918 - dočasne vyradené z
evidencie /§ 24a ods. 1 písm. a) zák. č. 725/2007 Z.z./ - súpisová hodnota 400 eur - podiel dlžníka 1/1 v BSM
(ďalej ako "predmet speňažovania")
1. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu –
Podzámska 32, 94001 Nové Zámky - v zalepených obálkach s nápisom „ Anna Petríková – KONKURZ Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená ako 100%
hodnoty súpisovej hodnoty majetku tvoriaceho Predmet speňažovania (OV č. 200/2019 zo dňa
16.10.2019)
2. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit banke, a. s., IBAN: SK51 1111 0000 0013 3733 8001. Ak
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená t.j. pripísaná na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
3. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese suchanova.vlasta@gmail.com alebo suchanova@mail.t-com.sk alebo na telefónnom čísle
035/6420 724, 0915 728 722, 0618 907 248.

JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K093029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Nosian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 1013 / 21, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1941
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/48/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 10.05.2019, č. k. 27OdK/48/2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Ľudovít Nosian, nar. 21.09.1941, bytom Komjatice, Generála Svobodu č. 2 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom
kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 94/2019 zo dňa 17.05.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
15.10.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 15.10.2018,
súčinností tretích osôb, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 27.05.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu Ľudovít
Nosian, nar. 21.09.1941, bytom Komjatice, Generála Svobodu č. 2, končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľudovít Nosian, nar. 21.09.1941, bytom
Komjatice, Generála Svobodu č. 2, zrušuje.
V Nitre, dňa 16.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K093030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 613 / 18, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/14/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/14/2019
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. 23OdK/14/2019 9 zo dňa 04.03.2014 konkurz
na majetok dlžníka : Farkaš Norbert, nar. 28.08.1995, trvale bytom Rázusova 18/613, 941 06 Komjatice, (t.č.
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce), a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Erik Štorek, so sídlom
kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR pod zn.: S 1921.
Uznesenie Okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 49/2019 dňa 11.03.2019.
Správca konkurznej podstaty dlžníka Farkaš Norbert, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka
priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa
08.04.2019, podľa doručených súčinností tretích osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca Mgr. Erik Štorek, po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle
ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Farkaš Norbert , nar. 28.08.1995, trvale bytom Rázusova 18/613, 941 06 Komjatice, (t.č.
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce), končí.
Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka Farkaš Norbert, nar. 28.08.1995, trvale bytom Rázusova
18/613, 941 06 Komjatice, (t.č. Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce), v zmysle § 167 v ods. 1 zrušuje.

V Nových Zámkoch dňa 16.10.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca dlžníka Norbert Farkaš

K093031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 27, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1985
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/198/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/198/2019
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32OdK/198/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis hnuteľných vecí:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca dlžníka: Pavol Matejovič, nar. 22.05.1985, bytom 956 16 Nitrianska Streda 27, t.č.
Krušovská 1636/20, 955 01 Topoľčany, sp. zn. 32OdK/198/2019, týmto oznamuje súpis hnuteľných veci dlžníka
patriacich do všeobecnej podstaty.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
HYUNDAI TB GETZ
1.
Fialová metalíza

VIN

Rok výroby Stav

Súpisová hodnota

KMHBT51GP4U256467

2005

300,00 EUR

Pojazdné, opotrebované, potrebné opravy

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K093032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TURUL, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavné nám. 17 / 0, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 134 085
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32K/51/2016 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/51/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty zverejnený v OV 67/2017 správca doplňuje o ďalší zistený majetok, ktorý patrí
do konkurznej podstaty úpadcu:
Pohľadávka za neuhradené nájomné za užívanie poľnohospodárskej pôdy v majetku TURUL, spol, s r.o. za roky
2016, 2017 a 2018 ročne 1057,08 Eur, spolu 3 171,24EUR.
Dlžník: Poľnohospodárske družstvo Kosihovce, 991 25 Čebovce

K093033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trávnik Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1126 / 42, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/11/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Jaroslav Trávnik, nar. 4.1.1977, bytom Sládkovičova 42, 937 01 Želiezovce,
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týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 16.10.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca dlžníka Trávnik Jaroslav

K093034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Juhásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 42, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Martina Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42,
949 01 Nitra, t.č. Jurkovičova č. 28, 949 11 Nitra (ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 31OdK/19/2018, týmto
správca v súlade s ust. § 167u Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku
zo speňaženia všeobecnej podstaty:
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením č.k. 31OdK/19/2018-36 zo dňa 23.01.2018 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Martina Juhásová, nar.: 15.06.1970, bytom Nitrianka č. 42, 949 01 Nitra, t.č. Jurkovičova č. 28,
949 11 Nitra (ďalej ako „dlžník“ alebo „úpadca"), pričom ustanovil za správcu: Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie
správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra. Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len
„OV") č. 21/2018 dňa 30.01.2018.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 4 veritelia. Ide o nasledovných
veriteľov:
Veriteľ
Slovenská republika - Daňový úrad Nitra
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Mesto Nitra
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
1,2
3-10
11
12-18

Celková prihlásená pohľadávka
206,23 €
2982,79 €
92,4 €
3082,06 €

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 6 veritelia. Ide o nasledovných
veriteľov:
Veriteľ
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Mesto Nitra
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
19
20
21,22

Celková prihlásená pohľadávka
1114,14 €
100,47 €
1440,68 €
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Mesto Nitra

23

84,00 €

Mesto Nitra
OVB Allfinnz Slovensko a.s.

24
25

25,00 €
341,77 €

Žiaden veriteľ si neuplatnil zabezpečovacie právo. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených
veriteľov v celkovej sume 9.469,54 EUR.

III. Konkurzná podstata
Správca v súlade s ust. § 166i ZoKR vykonal šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia,
ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Na základe zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, odpovedí od dožiadaných subjektov,
vyjadrenia dlžníka na osobnom rokovaní a na základe vlastných šetrení správcu bol zistený nasledovný majetok
dlžníka:
Typ
súpisovej
P.č. položky

Kat.
Výmera
LV
územie
Obec
Štát Druh pozemku
Parcela č. m2
Nová
Ves Nová
Ves
1.
Pozemok 1163 nad Žitavou
nad Žitavou
SR Orná pôda
586/3
1428
Nová
Ves Nová
Ves
2.
Pozemok 1163 nad Žitavou
nad Žitavou SR Orná pôda
586/4
333
Nová
Ves Nová
Ves
3.
Pozemok 1163 nad Žitavou
nad Žitavou
SR Trvalé trávne por.
972/104
1156
Nová
Ves Nová
Ves
4.
Pozemok 1163 nad Žitavou
nad Žitavou SR Trvalé trávne por.
972/204
351
Nová
Ves Nová
Ves
5.
Pozemok 1163 nad Žitavou
nad Žitavou SR Trvalé trávne por.
1324/3
457
Nová
Ves Nová
Ves
6.
Pozemok 1163 nad Žitavou nad Žitavou
SR Orná pôda
1325/3
689
Nová
Ves Nová
Ves
7.
Pozemok 1163 nad Žitavou nad Žitavou
SR Orná pôda
1326/3
3280
Nová
Ves Nová
Ves
8.
Pozemok 1163 nad Žitavou
nad Žitavou SR Orná pôda
2457/3
619
Nová
Ves Nová
Ves
9.
Pozemok 2354 nad Žitavou
nad Žitavou SR Orná pôda
1607/1
648
Nová
Ves Nová
Ves
10. Pozemok 1694 nad Žitavou
nad Žitavou
SR Orná pôda
2936/4
8210
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
Typ súpisnej položky majetku: Cenný papier
Druh CP: TC01, Forma CP: BEAR, CFI: ESXUFB
ISIN: CS0005061852
Počet kusov: 41 ks
Mena: SKK
Menovitá hodnota: 1.000,00 SKK
Dátum platnosti: na neurčito
Emitent: TESON, a.s., IČO: 31 412 874, so sídlom Staničná 502, 952 17 Vráble, Slovensko
11. Súpisová hodnota: 1.360,95 €

Súpisová
Spoluvl. hodnota
Regist. Podiel
€
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

½
½
½
½
½
½
½
½
½
¼

Pozn.

456,17
106,38
101,84
30,92
40,26
220,10
1047,80
197,74
207,00
1311,34

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty bol zverejnený v OV č. 66/2018 dňa 05.04.2018, doplnenie súpisu
majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 211/2018 dňa 02.11.2018 a aktualizácia súpisu majetku
všeobecnej podstaty bola zverejnená v OV č. 85/2019 dňa 03.05.2019.

IV. Speňažovanie majetku
Nehnuteľný majetok úpadcu uvedený pod por. č. 1 až 10 správca speňažoval v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá
veta v spojení s ust. § 167p ZoKR ako súbor nehnuteľností menšej hodnoty, a to formou ponukových konaní
zverejnených v Obchodnom vestníku nasledovne:
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1. Kolo zverejnené v OV č. 85/2019 dňa 03.05.2019 (vyhodnotené ako úspešné – správcovi boli doručené
ponuky od 2 záujemcov, z ktorých správca akceptoval ponuku záujemcu, ktorá bola najvyššia, t.j. ponuku
záujemcu Slovak Estate s.r.o. vo výške 761,01 €.)
Cenný papier uvedený pod por. č. 11 správca speňažoval v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. § 167p
ZoKR ako inú majetkovú hodnotu, a to formou ponukových konaní zverejnených v Obchodnom vestníku
nasledovne:
1. Kolo zverejnené v OV č. 85/2019 dňa 03.05.2019 (vyhodnotené ako neúspešné – bez ponuky)
2. Kolo zverejnené v OV č. 108/2019 dňa 06.06.2019 (vyhodnotené ako neúspešné – bez ponuky)
3. Kolo zverejnené v OV č. 124/2019 dňa 28.06.2019 (vyhodnotené ako neúspešné – bez ponuky)
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Nakoľko sa vyššie uvedenú inú majetkovú hodnotu nepodarilo
speňažiť podľa ust. § 167q ods. 3 ZoKR v spojení s ust. § 167p ZoKR ani v treťom kole verejného ponukového
konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestala podliehať konkurzu a správca vylúčil predmetný majetok zo
súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019).

V. Uspokojenie veriteľov
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZoKR: „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 zmysle ust. § 167u ods. 2 ZoKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“
Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019).

B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
•

výťažok zo speňaženie nehnuteľného majetku úpadcu súpisová zložka č. 1 - 10 vo výške 761,01 EUR

Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 761,01 EUR.
II. Náklady konkurzu
Náklady konkurzu uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty sú
tvorené najmä týmito zložkami:
•

Náklady konkurzu podľa ust. § 167t ods. 1 písm. a) ZoKR vo výške ................

33,95 EUR

(ktoré predstavujú odmenu správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty (v zmysle ust. §
20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky 665/2005 Z.z.)
•

Náklady konkurzu podľa ust. § 167t ods. 1 písm. b) ZoKR vo výške ................

517,00 EUR
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(z toho nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania vo výške 7,00 EUR a paušálna
náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. vo výške
510,- € mesačne za mesiac: 02/2018 – 06/2019)
·

Súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(0,2% x 761,- € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. c) Zák. 71/1992 Z.z) vo výške
.......................................................................................
1,50 EUR

Celková výška nákladov konkurzu (vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu) predstavuje sumu vo výške
552,45 EUR.

III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
•

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty .......

761,01 EUR

•

Náklady konkurzu ........................................................................................

552,45 EUR

•

Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom úpadcu........... ....

208,56 EUR

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:

Veriteľ

Por.
číslo
Celková
pohľadávky
v
prihlásená
Zozname
pohľadávka
pohľadávok

Slovenská
republika
Daňový
úrad
Nitra
1,2
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v
Bratislave
3-10

Zistená
pohľadávka
veriteľa

206,23
€

Vylúčené
z Uspokojovanie zo
Zostáva
Suma
uspokojenia
všeobecnej
neuspokojená
uspokojenia
§ 166b ZoKR podstaty
suma

206,23
€

2 982,79
€

4,54
0 €

206,23 €

€

0 €

2 982,79 €

€

2 982,79
€

201,69 €

65,69
2 917,10 €
2,04

Mesto Nitra
11
Union zdravotná
poisťovňa, a.s. 12.18
KRUK Česká a
Slovenská
republika s.r.o. 19

92,40 €
92,40 €
3 082,06
€
082,06 €
1 114,14
€

0 €

92,40 €

€

3
0 €

3 082,06 €

€

0 €

1 114,14 €

€

1
114,14 €

€
1 440,68

0 €

100,47 €

€

0 €

1 440,68 €

€

1
440,68 €

23

€

98,26 €
31,73

84,00
Mesto Nitra

1 089,60 €
2,21

100,47 €

€

3 014,18 €
24,54

100,47
Mesto Nitra
20
BNP PARIBAS
PERSONAL
FINANCE SA
21-22

90,36 €
67,88

1 408,95 €
1,85

84,00 €

0 €

84,00 €

€

82,15 €
0,55

Mesto Nitra
24
OVB
Allfinnz
Slovensko a.s. 25

25,00 €

25,00 €

0 €

€

€

24,45 €
7,53

341,77 €

0 €
9

Spolu

25,00 €

341,77

469,54 €

341,77 €
9 469,54 €

€

334,24 €
208,56

€

9 260,98 €

C. ZÁVER
Týmto správca vyzýva jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok na oznámenie čísla bankového účtu
za účelom poukázania pomernej časti výťažku podľa predmetného rozvrhu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167u ods. 3 ZoKR: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu
veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na
účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“

V Nitre dňa 16.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K093035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štuchal Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.01.2018, sp. zn.: 32OdK/56/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 07.02.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 31.01.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Marek Štuchal, nar. 11.02.1975, bytom 949 01 Nitra, t. č. Doležalova 74, 949 01 Nitra, štátny občan SR (ďalej
len „Dlžník“). a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova
tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
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
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K093036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štuchal Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2018
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: Marek Štuchal, nar. 11.02.1975, bytom
Doležalova 74, Nitra, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka
veriteľa:
Claimman,a.s., so sídlom Koceľova 34, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 291 726 , s poradovým číslom
veriteľa:4, s prihlásenou celkovou sumou: 508,72 EUR, bola do kancelárie správcu doručená po základnej
prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K093037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štuchal Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2018
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: Marek Štuchal, nar. 11.02.1975, bytom
Doležalova 74, Nitra, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka
veriteľa:
PROFI CREDIT Slovakia,s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 792 752, s
poradovým číslom veriteľa:3, s prihlásenou celkovou sumou: 2 567,37 EUR, bola do kancelárie správcu doručená
po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K093038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štuchal Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/56/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/56/2018
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: Marek Štuchal, nar. 11.02.1975, bytom
Doležalova 74, Nitra, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 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:5, s prihlásenou celkovou sumou:1014,57 EUR bola do kancelárie správcu doručená
po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K093039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 152, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/77/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Ďurík, nar. 03.04.1963, bytom Nitrianska Streda č. 152, v súlade
s §167n ZKR vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV 157/2019
dňa 15.08.2019 , a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 5 – súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Pozemky zapísané na LV č. 3393, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
·

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

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 5:

4 200.- €

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

Stavba so súpisným číslom 84, ležiaca na pozemok nachádzajúcom sa na parcele registra „C“ č. 133/1
o výmere 108 m2. Stavba je zapísaná na LV č. 380, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske
Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh stavby: Rodinný dom. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je
evidovaný na LV č. 3393. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/150.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 6:

1000.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej hodnoty, t. j. nesmie byť nižšia ako
súpisová hodnota uvedená pri jednotlivých zložkách všeobecnej podstaty, a to:
·
·

Pri súpisovej zložke všeobecnej č. 5 – súbor majetku: 2 520.- € (slovom: dvetisícpäťstodvadsať EUR)
Pri súpisovej zložke všeobecnej č. 6:
600.- € (slovom: šesťsto EUR)

Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 60% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu : Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 27OdK/77/2019 – II. kolo VPK NEOTVÁRAŤ “. V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak
učiniť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1. Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka
2. Ponúknutá cena a spôsob úhrady
3. Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Dušan Ďurík, nar. 03.04.1963.
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15.hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň
pracovného voľna, alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
Zmluvu o prevode vlastníckych práv (ďalej len „Zmluva“).
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Dušan Ďurík,
tel. č. 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK09 0900 0000 0051 6263 9280, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
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VS: 27772019
V Nových Zámkoch dňa 16.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K093040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turianová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 675 / 20B, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/219/2018
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: Judita Turianová, nar. 04.08.1981, bytom Hlavná
675/20B , Veľký Ďur, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka
veriteľa:
Mesto Levice, so sídlom Námestie hrdinov 1, Levice, Slovenská republika, IČO: 00307203, s poradovým číslom
veriteľa: 2, s prihlásenou celkovou sumou: 49,20 EUR, bola do kancelárie správcu doručená po základnej
prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K093041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Turza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1176/13, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1985
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/78/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/78/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 07. 06. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Kristián Turza,
nar. 13. 03. 1985, bytom: Želiezovce, Brezová č. 1176/13. Súd ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO:
36 832 006, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 14. 06. 2019 v
Obchodnom vestníku 114/2019.
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: Kristián Turza, nar. 13. 03. 1985, bytom: Brezová 1176/13, 937 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Želiezovce, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 16. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turianová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 675 / 20B, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/219/2018
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: Judita Turianová, nar. 04.08.1981, bytom Hlavná
675/20B , Veľký Ďur, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka
veriteľa:
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, Slovenská republika, IČO:35792752, s
poradovým číslom veriteľa:1, s prihlásenou celkovou sumou: 1626,47EUR, bola do kancelárie správcu doručená
po základnej prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K093043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 11, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1957
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: 30OdK/116/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Ján Mikuš, nar. 11. 05. 1957, bytom: Mužla 11, 943 52 Mužla, súpisovej zložky: osobné vozidlo Citroen Xsara
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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N*DHY*, EČ: NZ158FG, kat. M1, celková hmotnosť 1 740 kg, farba modrá metalíza, r. v. 1997 – 2000,
nepojazdné, v súpisovej hodnote 100,00 €.
1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 04. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Xsara", inak
sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
2301162019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mikuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 11, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1957
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: 30OdK/116/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Ján Mikuš, nar. 11. 05. 1957, bytom: Mužla 11, 943 52 Mužla, súpisovej zložky: osobné vozidlo Škoda Felicia
EEF 613, EČ: NZ296CO, kat. M1, celková hmotnosť 1 420 kg, farba modrá, r. v. 1999, v súpisovej hodnote
550,00 €.
1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 04. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Felicia",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
1301162019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turianová Judita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 675 / 20B, 935 34 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1981

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/219/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.5.2018, sp. zn.: 31OdK/219/2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 29.5.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 23.5.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Judita Turianová, nar. 4.8.1981, bytom Hlavná 675/20B, 935 34 Veľký Ďur, Slovenská republika (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79,
949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
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

K093046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 315, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 550 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2019 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/2/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
položka súpisu majetku č. 1
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)

opis majetku: peňažná pohľadávka
4800
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/6/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4800

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 2
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
4900
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/28/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4900
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 3
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
4700
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/30/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4700
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 4
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/21/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 5
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/21/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 6
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/22/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
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bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 7
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/1/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 8
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/31/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 9
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/30/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 10
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/29/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 11

opis majetku: peňažná pohľadávka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/25/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 12
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/28/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 13
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/21/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 14
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/11/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 15
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/21/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 16
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/25/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 17
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
610
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/14/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
610
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 18
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/11/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 19
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
750
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/4/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
750
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 20
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/10/2018
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 21
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/13/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 22
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/12/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 23
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/11/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 24
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/9/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 25
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
1100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/29/2017
MUDr. František Horváth

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 26
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/28/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 27
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/26/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 28
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
800
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/11/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
800
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 29
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/10/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 30

opis majetku: peňažná pohľadávka
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celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/9/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 31
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/29/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 32
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
60
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/14/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
60
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 33
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
420
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/9/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
420
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 34
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
150
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/30/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
150
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR
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položka súpisu majetku č. 35
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/26/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 36
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
610
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/9/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
610
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 37
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
320
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/1/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
320
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 38
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
800
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/27/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
800
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 39
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/20/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 40
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
800
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/17/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
800
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 41
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/1/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 42
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
320
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/31/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
320
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 43
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/26/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 44
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/25/2017
MUDr. František Horváth

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 45
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/25/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 46
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/10/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 47
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/5/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 48
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/4/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 49
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/3/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 50
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
350
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/28/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
350
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 51
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
460
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/28/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
460
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 52
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/28/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 53
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
420
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/25/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
420
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 54
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/21/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 55
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/19/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 56
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
450
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/16/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
450
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 57
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/15/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 58
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu

opis majetku: peňažná pohľadávka
100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/10/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 59
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/7/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 60
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/21/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 61
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/18/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 62
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/17/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 63
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku

opis majetku: peňažná pohľadávka
650
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/12/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
650
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 64
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/1/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 65
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/31/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 66
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
130
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/25/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
130
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 67
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/24/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) 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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položka súpisu majetku č. 68
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/16/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 69
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/12/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 70
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/11/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 71
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/10/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 72
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/8/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) 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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Deň vydania: 21.10.2019

položka súpisu majetku č. 73
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/7/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 74
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/6/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 75
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/5/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 76
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/4/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 77
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/3/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 21.10.2019

spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 78
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/1/2017
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 79
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/31/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 80
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/30/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 81
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/29/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 82
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/28/2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 21.10.2019

meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 83
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/27/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 84
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/26/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 85
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/24/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 86
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
4000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/22/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 87
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
4100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/18/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 88
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
4000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 89
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/29/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 90
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
320
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/26/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
320
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 91
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/25/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
100
16.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôvod zapísania majetku do súpisu

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 92
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/18/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 93
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
3000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
3000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 94
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 95
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/14/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 96
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/14/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

1/1
1300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 97
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/13/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 98
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/11/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 99
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/5/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 100
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/4/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 101
celková suma (EUR)

opis majetku: peňažná pohľadávka
300

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/2/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 102
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
220
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
220
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 103
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/4/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 104
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/30/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 105
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
900
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/24/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
900
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 106
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/22/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 107
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/17/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 108
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/5/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 109
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
220
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/28/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
220
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 110
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/27/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1300
16.10.2019
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dôvod zapísania majetku do súpisu

§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 111
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
900
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/25/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
900
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 112
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
170
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/21/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
170
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 113
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
550
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/20/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
550
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 114
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/15/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 115
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
140
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/9/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
140
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 116
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/18/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 117
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
110
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/14/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
110
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 118
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 6/10/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 119
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/20/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 120
celková suma (EUR)

opis majetku: peňažná pohľadávka
650

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 21.10.2019

právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/15/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
650
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 121
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
640
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/14/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
640
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 122
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/7/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 123
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 5/5/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 124
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
550
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/27/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
550
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 125
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/24/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 126
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/23/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 127
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
2400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/19/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
2400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 128
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
140
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
140
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 129
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)

opis majetku: peňažná pohľadávka
2000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/15/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
2000

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 130
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 4/12/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 131
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
700
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
700
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 132
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/12/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 133
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
450
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/10/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
450
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 134
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 3/4/2016
MUDr. František Horváth
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

249

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 135
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
150
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/20/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
150
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 136
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 2/13/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 137
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
220
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/26/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
220
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 138
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/22/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 139

opis majetku: peňažná pohľadávka
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celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/16/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 140
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/13/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 141
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 1/12/2016
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 142
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/15/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 143
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/14/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 144
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/13/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 145
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/12/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 146
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/11/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 147
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/10/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 148
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/9/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 149
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
330
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 12/1/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
330
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 150
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 11/16/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 151
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
2500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/19/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
2500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 152
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/17/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 153
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka

opis majetku: peňažná pohľadávka
700
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/16/2015
MUDr. František Horváth

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
700
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 154
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
2500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/15/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
2500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 155
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/15/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 156
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/14/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 157
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
5000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/13/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
5000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 158
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 10/13/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 159
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/30/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 160
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
600
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/23/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
600
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 161
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/19/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 162
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/18/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 163
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/13/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 164
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/3/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 165
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
150
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/1/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
150
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 166
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 9/1/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 167
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/29/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

1000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 168
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/29/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 169
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
4500
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/24/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
4500
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 170
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
2403,25
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/2/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
2403,25
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 171
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
150
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 8/1/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
150
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 172
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku

opis majetku: peňažná pohľadávka
2000
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/31/2015

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
2000
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 173
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/31/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 174
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
1100
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/30/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
1100
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 175
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
400
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/24/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
400
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

položka súpisu majetku č. 176
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

opis majetku: peňažná pohľadávka
300
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/24/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
300
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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položka súpisu majetku č. 177
celková suma (EUR)
právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do súpisu
dôvod zapísania majetku do súpisu

položka súpisu majetku č. 178
celková suma (EUR)

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

opis majetku: peňažná pohľadávka
200
výber hotovosti z účtu IBAN: SK5209000000000221800722 vykonaný dňa (m/d/r): 7/23/2015
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
200
16.10.2019
§ 67 ods.1 písm. a) ZoKR

opis majetku: peňažná pohľadávka
12500
Zmluvná pokuta podľa § 11 ods.2 ZoKR z dôvodu nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu včas
konateľom dlžníka/úpadcu
MUDr. František Horváth
16.01.1971
Demandice č.315, 935 85 Demandice
1/1
12500

právny dôvod vzniku
meno a priezvisko dlžníka
dátum narodenia dlžníka
bydlisko dlžníka
spoluvlastnícky podiel úpadcu
súpisová hodnota (EUR)
deň zapísania majetku do
súpisu
16.10.2019
dôvod zapísania majetku do
súpisu
§ 67 ods.1 písm. d) ZoKR

K093047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lehotkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 163/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1950
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: 23OdK/99/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/99/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Jozef Lehotkai, nar. 26. 07. 1950, bytom: Hradná 163/11,
945 01 Komárno, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hutvai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1706/14, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/179/2019 S 1235
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:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

Okresný súd Nitra
32OdK/179/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 32OdK/179/2019 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Peter Hutvai, nar. 31.1.1971, bytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova č. 1706/14, vyhlásil
v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: pištol samonabíjacia Grand Power K 100 X-Trim, 90mm Luger

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 380.- eur

úpadcu:

1/1

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis: guľobroková kozlica Zbrojovka Brno ZH 321, kaliber 7X 57 R/12 a hlaveň Zbrojovka Brno ZH 104 7 X
57 R/12
stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- eur

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru a to za najvyššiu ponuku, minimálne však za
súpisovú hodnotu. Záujemca musí preukázať správcovi, že je držiteľom zbrojného preukazu príslušnej
skupiny, prípadne zbrojnej licencie príslušnej skupiny. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 11.10.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v I. kole ponukového
konania na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, I. kolo ponukového konania
je neúspešné.

V Leviciach dňa 14.9.2019

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

K093049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hutvai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1706/14, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/179/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/179/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Peter Hutvai, nar. 31.1.1971, bytom 943 01 Štúrovo, Štefánikova č. 1706/14 (ďalej len "dlžník"),
vyhlasuje v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: pištol samonabíjacia Grand Power K 100 X-Trim, 90mm Luger

hnuteľných

vecí

stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 380.- eur

úpadcu:

1/1

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
vecí
Popis: guľobroková kozlica Zbrojovka Brno ZH 321, kaliber 7X 57 R/12 a hlaveň Zbrojovka Brno ZH 104 7 X
57 R/12
stav opotrebovanosti: vec používaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- eur

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru a to za najvyššiu ponuku. Záujemca musí
preukázať správcovi, že je držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny, prípadne zbrojnej licencie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príslušnej skupiny. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Peter Hutvai 32OdK/179/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, doklad preukazujúci, že je
držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny, prípadne zbrojnej licencie príslušnej skupiny a adresu
elektronickej pošty záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom,
ponuka musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je
pridelené a adresu elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja
musí byť aj doklad o zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK35 1111 0000 0015 8772 4001,
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty
na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: 943 65 Kamenica nad Hronom č. 21
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom odbore policajného zboru SR a s
prevzatím predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 15.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K093050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Ďuračka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 437/61, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/196/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/196/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: príves nákladný AGADOS, EČV: NR-248YJ,
TKXNP31605ANS1022, rok výroby: 2006

vec/súbor
farba: strieborná

hnuteľných
metalíza svetlá,

vecí
VIN:

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100.- EUR

úpadcu:

Levice, dňa 16.10.2019
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K093051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Ďuračka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 437/61, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/196/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka František Ďuračka, nar. 04.12.1959, bytom Partizánska 437/61, 949 11 Nitra (ďalej len "dlžník"),
vyhlasuje v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
Popis: príves nákladný AGADOS, EČV: NR-248YJ,
TKXNP31605ANS1022, rok výroby: 2006

vec/súbor
farba: strieborná

hnuteľných
metalíza svetlá,

vecí
VIN:

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, funkčná
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100.- EUR

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, minimálne však za súpisovú hodnotu;
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť
všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Príves 32OdK/196/2019 S 1235 – NEOTVÁRAŤ“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK57 1111 0000 0015 9102 5000, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Partizánska 437/61, 949 11 Nitra
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím
predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.
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V Leviciach, dňa 16.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K093052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Penčík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 186, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/193/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/193/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty
V zmysle § 167j v spojení s § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
správca vyhotovil súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal nasledovný majetok
Dátum zapísania: 16.10.2019
Zabezpečovacie právo: Nie
Sporný zápis: Nebol vykonaný
Dôvod zápisu: § 167h ZKR
List vlastníctva č. 1370 – Okres: Nové Zámky, Obec: Mužla, Katastrálne územie: Mužla
Poradové číslo Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
Spoluvlastnícky podiel
1.
696
424
zastavaná plocha a nádvorie
1/1

Súpisová hodnota €
4.999,00

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K093053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebeňová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 793/47, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/218/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/218/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Terézia Šebeňová, nar. 26.03.1987, trvale Rázusova 793/47, 014 01 Bytča - Veľká Bytča (ďalej
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len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo
dňa 30.08.2019 (K076348).
Hnuteľná vec:

Číslo
Popis
Počet Výrobné číslo
Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky
položky
ks
číslo
výroby opotrebovanosti podiel dlžníka
1
Osobné
motorové 1
WVWZZZ6NZVW100420 BY508AX
1996
používaný
1/1
vozidlo
zn.
VOLKSWAGEN Polo

Súpisová
hodnota v €
300,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Terézia Šebeňová – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové
vozidlo - Terézia Šebeňová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
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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.
návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.

Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K093054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/286/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/286/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Štefan Čonka, nar.: 05.08.1968, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 12.09.2019, sp. zn.
9OdK/286/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 180/2019 dňa 18.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bola ustanovená LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského
1730, 02601 Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Štefan Čonka, born on 05.08.1968, with permanent address at Hlboké 3570/32, 031 01
Liptovský Mikuláš (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Žilina of 12.09.2019, ref. No. 9OdK/286/2019 published in the Commercial report No. 180/2019 of
18.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at
Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Dolný Kubín, dňa 20.09.2019
Dolný Kubín, on 20.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K093055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/286/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Štefan Čonka, nar. 05.08.1968, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K093056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1968
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/286/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/286/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Štefan Čonka, nar. 05.08.1968, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej
len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných
hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K093057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šináľová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 772/5, 026 01 Dolný Kubín, Záskalie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/266/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/266/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 19.08.2019, sp. zn. 3OdK/266/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ľubomíra Šináľová, nar.: 14.09.1973, trvale bytom Jilemnického 772/5, 026 01 Dolný Kubín, do
19.09.2007 podnikajúci pod obchodným menom Ľubomíra Šináľová, s miestom podnikania Martina Hattalu
2048/4, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43 670 083, pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie
správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51 058
472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 163/2019 zo dňa 23.08.2019 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 24.08.2019.
Správca podstaty podľa §76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku
dlžníka, informácií od úpadcu z osobného stretnutia, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
Všeobecná podstata:
Žiadny majetok.
15.10.2019
JUDr. Jana Košová
zn. správcu: S 1855
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K093058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Callo Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1913/113A, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/159/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/159/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka Roland Callo, nar. 28.03.1979, 1.mája 1913/113A, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“)
v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
100,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K093059
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,

-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
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JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K093060
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:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová z. 1
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BOND INVEST, s.r.o., IČO:
47 622 385, Dolný val 70 , 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo
61669/L, oddiel Sro

Súpisová hodnota: 5.000 EUR

Súpisová z. 2
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BV-STAVREA, s.r.o., IČO:
47 702 877, Dolný val 70 , 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo
62152/L, oddiel Sro

Súpisová hodnota: 5.000 EUR

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K093061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 622/12, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/255/2019 S1832
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
3OdK/255/2019
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Hurta, nar. 04.04.1973,
trvale bytom Moyzesova 622/12, 036 01 Martin, do 29.12.2016 podnikajúci pod obchodným menom Peter
Hurta, s miestom podnikania Moyzesova 622/12, 036 01 Martin, IČO: 41 905 580 (do 12.01.2006 podnikajúci
pod IČO: 37 409 557, do 21.05.2001 podnikajúci pod IČO: 33 577 137) v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a §
76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej
len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

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

K093062
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/36/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Albína Lengvarská, nar. 16.12.1976, Pobrežná 447/4, 03104
Liptovský Mikuláš, na majetok ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 3OdK/36/2019,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2019 zo dňa 11.02.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 1.
kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty v OV č. 199/2019 dňa 15.10.2019 a to súbor nehnuteľností:

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.
Súpisová hodnota 600,- eur
Súpisová z. 7
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 631 k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, parcely registra „C“ evidované
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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

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.:3OdK/36/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, nehnuteľnosti sa
predávajú ako súbor vecí,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 336219, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
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správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.
11) Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové́ konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K093063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 2010/17, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica- Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/204/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/204/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka Martin Puška, nar. 16.11.1989, bytom Hlboké 2010/17, 031 01 Liptovský
Mikuláš-Vrbica- Nábrežie, podľa ust. 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca
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K093064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 410/8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/255/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/255/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Miroslav Balogh, nar. 03.08.1953, bytom E. B. Lukáča 410/8, 036 01
Martin, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Martine dňa 15.10.2019, Ing. Jana Kovačková, správca

K093065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrázová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klačno 4988/11, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/207/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Bc. Veronika Mrázová, nar.: 08.07.1986, bytom: Klačno 4988/11,
034 01 Ružomberok oznamuje výsledok II. kola verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019 pod č. K079886.
Lehota na predkladanie ponúk záujemcov začala plynúť dňa 05.10.2019 a uplynula dňa 14.10.2019.
V stanovenej desaťdňovej lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená nasledovná ponuka:
1. Pavol Brisuda - ponúknutá kúpna cena 203,00 EUR.
Správca konštatuje, že záujemca splnil podmienky podľa oznámenia o konaní ponukového konania, t. j. riadne
doručil svoju ponuku do kancelárie správcu a uhradil celú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prospech účtu
správcu v desaťdňovej lehote na predkladanie ponúk.
Podľa § 167p ods.1 ZKR prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
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zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Podľa § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
Podľa § 167r ods. 4 ZKR oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
S odkazom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia správca oznamuje osobám, ktoré maju postavenie
oprávnených osôb v intenciách § 167r ods. 4 ZKR, právo vykúpiť speňažovaný hnuteľný majetok za sumu
203,00 EUR. V prípade, že oprávnená osoba prejaví záujem s odkúpením predmetného majetku, takúto
ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu spolu so súhlasom dlžníka Bc. Veronika Mrázová v
lehote do desať dní odo dňa skončenia verejného ponukového konania. V totožnej lehote musí byť
oprávnenou osobou uhradená celá kúpna cena za speňažovaný majetok vo výške 203,00 EUR v prospech
účtu vedeného v SLSP, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0000 7655 1052. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty
správca uzavrie kúpnu zmluvu so záujemcom Pavol Brisuda.

V Žiline dňa 16.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K093066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecko Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 1593/2, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
P. O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/100/2019 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/100/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Zdenko Pecko, nar.: 16.09.1984, bytom: Nitrianska 1593/2, 010
Žilina oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu
adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a
13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred
správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 16.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K093067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuffová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 02201, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/281/2018 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/281/2018
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9OdK/281/2018
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. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Anna Kuffová,
nar.: 17.04.1963, bytom 022 01 Čadca, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 9OdK/281/2018,
týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko nebol zistený žiadny majetok vo
vlastníctve dlžníka.

V Žiline dňa 16.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K093068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejov Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá nad Kysucou 294, 023 54 Dlhá nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/242/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/242/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové
WAUZZZ4BZ1N083426, rok výroby: 2001

vozidlo

AUDI

A6,

S6,

EČV:

CA328BS, VIN:

Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: zoznam majetku predložený dlžníkom, výpis z
evidencie vozidiel, obhliadka vykonaná správcom
Technický stav majetku: motorové vozidlo bolo v roku 2013 havarované, bol na ňom vymenený motor, rozvody,
čelné sklo. Vymenené diely sú vo vlastníctve autoservisu.
V Žiline dňa 14.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K093069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VYPECO, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 8055/9 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 380 059
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/14/2017 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/14/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov - úprava
Dňa 01.10.2019 v OV č. 189/2019 pod K087472 bol zverejnený návrh konečného rozvrhu výťažku. Tento bol
následne dňa 03.10.2019 schválený veriteľským výborom. Dňa 11.10.2019 bol správcovi doručený platobný
predpis na úhradu súdneho poplatku vo výške 0,2 % z 21 300 Eur = 42,50 Eur. Správca v pôvodnom konečnom
rozvrhu výťažku počítal so súdnym poplatkom vo výške 1,2% z 21 300 Eur. = 255,60 Eur. Z uvedeného dôvodu
sa konkurzná podstata pre nezabezpečených veriteľov zvýšila z 12 568,75 Eur. na 12 781,85 Eur. Preto bude
uspokojenie nezabezpečených veriteľov o túto sumu zvýšené, tak ako je uvedené v upravenom konečnom
rozvrhu výťažku nižšie:
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 ZKR správca zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 15 dní na jeho schválenie, pričom táto začína plynúť dňom
zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jana Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, zn. správcu: S1855 správca podstaty úpadcu VYPECO, a.s., IČO:
36 380 059, Kragujevská 8055/9, 010 01 Žilina ustanovený uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 8K/14/2017
zo dňa 24.05.2018 (OV č. 104/2018 z 31.05.2018), po speňažení konkurznej podstaty a po zistení, že neeviduje
žiadne súdne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý, pripravil rozvrh výťažku.
I.
Všeobecná časť
Okresný súd Žilina (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 8K/14/2017 zo dňa 02.02.2018
vo veci
navrhovateľa – TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 020 982, Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, proti
dlžníkovi: VYPECO, a.s., IČO: 36 380 059, Kragujevská 8055/9, 010 01 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil predbežného správcu: JUDr.
Milotu Ferenčíkovú, PhD. P. Mudroňa č. 505/5, 036 01 Martin.
Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený
09.02.2018 (uznesenie Okresného súdu Žilina sp. zn. 8K/14/2017 zo dňa 02.02.2018 bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 28/2018 zo dňa 08.02.2018 (§ 199 ods. 9 ZKR).
V súlade s § 85 ods. 2 ZKR správca bezodkladne po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom vestníku č.
32/2018 z 14.02.2018 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
Podľa § 76 ods. 2 ZKR správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu je povinný vyhotoviť súpis majetku konkurznej
podstaty.
Na základe zisťovania majetku správcom, správca v zákonom stanovenej lehote dňa 04.04.2018 vyhotovil
súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Nehnuteľný majetok:
Por. č. 1 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8190, k. ú.: Žilina, garáž č. 217 v podiele 1/1 a 1308/326462
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach polyfunkčného objektu s.č. 844 stojaceho na parcele
registra „C“ 2340/2 a podiel 1308/326462 na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
parcelné číslo 2340/2 o výmere 992 m2 zastavaná plocha a nádvorie. Súpisová hodnota 3000 Eur.
Por. č. 2 nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8190, k. ú.: Žilina, garáž č. 218 v podiele 1/1 a 1308/326462
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach polyfunkčného objektu s.č. 844 stojaceho na parcele
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registra „C“ 2340/2 a podiel 1308/326462 na pozemku parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape
parcelné číslo 2340/2 o výmere 992 m2 zastavaná plocha a nádvorie. Súpisová hodnota 3000 Eur.
Pohľadávky
Por. č. 3 Vyrovnací podiel v spoločnosti DEA FIN s. r. o., Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 6 100 Eur., súpisová
hodnota 6 100 Eur. Podiele 1/1
Por. č. 4 Pohľadávka voči dlžníkovi DS REAL, a.s., Bratislavská cesta 5046, 921 01 Piešťany, IČO: 36235784
v sume 1 700 000 Eur., súpisová hodnota 1 700 000 Eur., podiel 1/1. Právny dôvod: nezaplatená odplata za
postúpenie pohľadávky, pôvodná splatnosť: 15.05.2011. Pohľadávka uznaná formou notárskej zápisnice NZ
12958/2011.
Por. č. 5 Pohľadávka voči dlžníkovi DS REAL, a.s., Bratislavská cesta 5046, 921 01 Piešťany, IČO: 36235784
v sume 1 600 000 Eur., súpisová hodnota 1 700 000 Eur., podiel 1/1. Právny dôvod: nezaplatená odplata za
postúpenie pohľadávky, pôvodná splatnosť: 15.05.2011. Pohľadávka uznaná formou notárskej zápisnice NZ
12958/2011.
Súpis majetku všeobecnej podstaty správca následne zverejnil v Obchodnom vestníku č. 68/2018
z 09.04.2018.
V základnej prihlasovacej lehote do 45-dní od vyhlásenia konkurzu, t. j. do 26.03.2018 boli správcovi konkurznej
podstaty na adresu jeho kancelárie doručené prihlášky 8 konkurzných veriteľov, a to:
1. COIMPEX, s.r.o., Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava, IČO: 31 611 524 výška prihlásenej
nezabezpečenej pohľadávky celkom 10 000 EUR a 1 000 Eur
2. MKP Trade, s.r.o., V. Tvrdého 17, 010 01 Žilina, IČO: 36 704 440 výška prihlásenej nezabezpečenej
pohľadávky celkom 1 000 EUR
3. TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982 výška
prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky celkom 374 424,04 Eur
4. DEA FIN, s.r.o., Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 403 741 výška prihlásenej nezabezpečenej
pohľadávky celkom 941 958,54 EUR a 470 EUR
5. FILMAT, s.r.o., Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 610 358 výška prihlásenej nezabezpečenej
pohľadávky celkom 198 502,19 EUR
6. Lekáreň Kolečko, s.r.o., Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 436 933 výška prihlásenej nezabezpečenej
pohľadávky celkom 299 778,98 EUR a 495 895 EUR
7. Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 výška prihlásenej
nezabezpečenej pohľadávky celkom 70,66 Eur, 5,01 EUR, 30EUR a 660EUR
8. X-RENT, s.r.o., Hálkova 3, 010 01 Žilina, IČO: 47 485 663 výška prihlásenej nezabezpečenej
pohľadávky celkom 1 310 366,38 EUR
Celkovo 8. veritelia v základnej prihlasovacej lehote prihlásili 14 nezabezpečených pohľadávok
v celkovej výške 3 634 160,80 EUR.
Po preskúmaní náležitostí podaných prihlášok správca prihliadol na všetky prihlášky veriteľov.
V zmysle § 31 ods. 3 ZKR správca jeden rovnopis zoznamu pohľadávok v písomnej podobe,
aj v elektronickej podobe a taktiež aj evidenčnú pomôcku ohľadom veriteľov
prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv, predložil okresnému súdu v zákonom stanovenej lehote.
V zmysle ust. § 34 ods. 1 ZKR platí, že správca zvoláva prvú schôdzu veriteľov do 55 dní od vyhlásenia konkurzu
tak, aby sa konala nie skôr ako pätnásty deň a nie neskôr ako dvadsiaty deň od uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok podľa § 32 ods. 3 písm. a) ZKR.
Na základe uvedeného správca v Obchodnom vestníku č. 67/2018 z 06.04.2018 v zmysle § 34 ods. 1 ZKR
zvolal schôdzu veriteľov na deň 14.05.2018 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na Ul. P. Mudroňa 505/5, 036
01 Martin.
Dňa 14.05.2018 o 10.00 hod. sa v kancelárii správcu na ul. P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin konala prvá schôdza
veriteľov. Ako predseda schôdze po jej otvorení správca konštatoval, že 1. schôdza veriteľov bola
uznášaniaschopná, nakoľko boli prítomní šiesti veritelia, z toho oprávnení hlasovať na schôdzi veriteľov boli 3.
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Dňa 14.05.2018 o 10.20 hod. sa v kancelárii správcu na ul.Mudroňa 505/5, 036 01 Martin konalo zasadnutie
veriteľského výboru. Za členov veriteľského výboru boli zvolení TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., Coimpex s.r.o.,
MKP Trade s.r.o.. Z konania prvej schôdze veriteľov správca vyhotovil zápisnicu, ktorej odpis doručil okresnému
súdu. Z konania prvého zasadnutia veriteľského výboru správca vyhotovil zápisnicu, ktorej odpis doručil
okresnému súdu.
Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn. 8K/14/2017 zo dňa 24.05.2018 bol správca JUDr. Milota
Ferenčíková, PhD. P. Mudroňa č. 505/5, 036 01 Martin odvolaný z funkcie správcu a ustanovený za nového
správcu podstaty bola JUDr. Jana Košová, správca, J. Milca 11, 010 01 Žilina, zn. správcu: S1855.
V súlade s § 85 ods. 2 ZKR správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 112/2018 z 12.06.2018 oznam
o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
V Obchodnom vestníku č. 112/2018 z 12.06.2018 správca v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR zverejnil bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu.
Vykonaným ďalším šetrením správca zistil existenciu ďalšieho majetku:
Pohľadávky č. 6:
- ABC – Taxi Service, s.r.o., so sídlom A. Mickiewicza 1372/3, 052 01 Spišská Nová Ves; v súčasnosti je jej
právnym
nástupcom
–
spoločnosť
RELCO
s.r.o.,
so
sídlom
Okružná
3239,
900
01
Modra,
IČO: 36 541 818
Právny titul: neuhradená odplata za kúpu cenného papiera v zmysle Zmluvy o kúpe cenného papiera zo dňa
5.4.2016 uzatvorenej medzi spoločnosťou VYPECO, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou ABC Taxi Service,
s.r.o. ako kupujúcim
Splatnosť: 5.7.2016
Aktuálna
(istina)

výška

pohľadávky:

900 000

€

- THE RUFA ´ A FLOUR MILL Co. Ltd., Rufa´a- Gezira Province, Sudan
Právny titul: neuhradená kúpna cena v zmysle Zmluvy o dodaní strojov pre mlyn
Aktuálna výška pohľadávky: 2 399 114,40 USD (istina)
- MOUTLAND HOLDINGS LIMITED, 18 Spyrou Kyprianou Avenue, Nicosia
Právny titul: nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia
Aktuálna výška pohľadávky: 27 532,40 € (istina)

Pohľadávky č. 7:
- DENA plus, s.r.o., so sídlom Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, IČO:36 414 573
Právny titul: neuhradená odplata za kúpu cenného papiera v zmysle Zmluvy o kúpe cenného papiera zo dňa
30.09.2016 uzatvorenej medzi spoločnosťou VYPECO, a.s. ako predávajúcim a spoločnosťou DENA plus, s.r.o.
ako kupujúcim; v súčasnosti je jej právnym nástupcom – spoločnosťou DANO s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900
01 Modra, IČO: 36 177 725
Splatnosť: 5.7.2016
Aktuálna výška pohľadávky: 270 000 € (istina)
- Propharmex, s.r.o., sídlom Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 300 040; v súčasnosti je jej
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právnym nástupcom – spoločnosť Akusha s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO:48333 417
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar
Aktuálna výška pohľadávky: 361 560 € (istina)
– IM Kapitál, s.r.o., so sídlom Anrusovova9B, 851 01 Bratislava, IČO: 36 821 179; v súčasnosti je jej právnym
nástupcom – spoločnosť Bussinesin.sk, s.r.o., so sídlom Horná 26, 974 Banská Bystrica, IČO: 46 889 531
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 194 875,19 € (istina)
- Karin Gogoláková VPIK - CHINCHILLA - servis, IČO: 35 015 039, Medvedzie 166/49, 027 44 Tvrdošín
Právny titul: nárok na vydanie bezdôvodného obohatenie vo výške záväzku na úhradu kúpnej ceny z dôvodu, že
po kúpe nehnuteľnosti bol na nehnuteľnosť realizovaný výkon záložného práva na uspokojenie pohľadávky
záložného veriteľa - Jána Škodroňa, bytom Pribišova 6, Bratislava voči dlžníkovi - Karin Gogoláková VPIK CHINCHILLA - servis, IČO: 35 015 039
Aktuálna výška pohľadávky: 500 000 €
- Mgr. Janka Štofová, IČO: 31 205 496, Hlohová 2, 920 01 Hlohovec
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 91 000 € (istina)
- LEKÁREŇ U SV: JOZEFA, s.r.o., so sídlom Jelenecká 1, 949 01 Nitra, IČO: 35 953 594
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 36 364,34 € (istina)
- KRÁSNA, s.r.o., IČO: 36 192 431
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 389 004,21 € (istina)
- NONA pharm, s.r.o.,IČO: 35 937 343
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 82 038,56 € (istina)
- AZ PHARMA, s.r.o., IČO: 36 764 019
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 60 635,40 € (istina)
- GASTROPARTNER s.r.o., so sídlom Znievska 13, 851 06 Bratislava, IČO: 36 795 178
Právny titul: neuhradená kúpna cena za dodaný tovar;
Aktuálna výška pohľadávky: 41 596,10 € (istina)
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Správca zverejnil v obchodnom vestníku č. 207/2018 zo dňa 25.10.2018 Doplnenie súpisu o novú súpisovú
položku majetku.
V Obchodnom vestníku č. 162/2019 z 22.08.2019 správca v zmysle § 96 ods. 2 ZKR zverejnil oznámenie o
zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
II.
Rozvrhová časť
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 21 300 EUR
Celková suma nákladov konkurzu : 8 518,15 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 12 781,85 EUR
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
- výťažok zo speňaženia nehnuteľnosti v sume 15 000 EUR
- výťažok zo speňaženia peňažnej pohľadávky v sume 200 EUR
- výťažok zo speňaženia inej majetkovej hodnoty v sume 6 100 EUR
2. Špecifikácia nákladov konkurzu :
- náklady vzniknuté počas konkurzu 8 315,65 EUR
- súdny poplatok vo výške 0,2% v sume 42,50 EUR
- predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu 160 EUR
3. Špecifikácia(výpočet) odmeny správcu:
Spôsob výpočtu odmeny správcu: podľa vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v aktuálnom znení:
§ 20
Hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iné majetkové hodnoty
(1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí
zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.
A. Výťažok zo speňaženia nehnuteľností zapísaných v súpise pod poradovými číslami 1 a 2, na základe pokynu veriteľského
výboru(15 000 Eur.)
§20 ods. 1 písm. d) 13% zo sumy 11 670 Eur.(15 000 Eur. – 3 330 Eur.) = 1517,10 Eur.
§ 20 ods. 1 písm. c) 14% zo sumy 3 000 Eur.(3 330 Eur. – 330 Eur.) = 420 Eur.
§ 20 ods. 1 písm. b) 15% zo sumy 300 Eur.(330 Eur. – 30 Eur.) = 45 Eur.
§ 20 ods. 1 písm. a) 16% zo sumy 30 Eur. = 4,8 Eur.
Odmena zo speňaženia majetkovej zložky po poradovým číslom 1 a 2 je 1986,90 Eur.
B. Ostatné súpisové zložky majetku boli pohľadávky, za ktorých speňaženie prislúcha správcovi odmena vo výške 5% podľa §
17 ods. (2) vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v aktuálnom znení: „Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí
správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo
speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Položka č. 3 (obchodný podiel) bola speňažená za súpisovú hodnotu, t. j. 6 100 Eur., z toho 5% = 305 Eur.
Položka č. 4 bola speňažená za sumu 50 Eur., z toho 5% = 2,5 Eur.
Položka č. 5 bola speňažená za sumu 50 Eur., z toho 5% = 2,5 Eur.
Položka č. 6 bola speňažená za sumu 50 Eur., z toho 5% = 2,5 Eur.
Položka č. 7 bola speňažená za sumu 50 Eur., z toho 5% = 2,5 Eur.
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C. Odmena podľa § 24b písm. d) „100 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa druhej časti zákona, ak úpadca nedosiahol
za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu nemá aspoň 100 zamestnancov alebo podľa
poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky nemá majetok aspoň 5 000 000 eur,“, t. j. 01.06.2018 – 31.08.2019 = 15 x 100
Eur. = 1500 Eur.
Odmena správcu celkom A+B+C = 3801,90 Eur.
Výška súdneho poplatku podľa Položky 5 písm. a) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v aktuálnom znení: 0,2%
z 21 300 Eur. = 42,50 Eur.
Predpokladané výdavky spojené s ukončením konkurzného konania 160 Eur.
Výťažok po odpočítaní výdavkov na rozvrh výťažku 12 781,85 Eur.

Zo získanej sumy výťažku bude uspokojených 5 nezabezpečených veriteľov, ktorí si svoje nezabezpečené
pohľadávky prihlásili v súlade so ZKR. Ostatní traja veritelia, ktorí sa v rozvrhu výťažku nenachádzajú aj napriek
tomu, že si riadne prihlásili svoje pohľadávky, sú veritelia podriadení – t. j. ich pohľadávky boli popreté správcom
podaním zo dňa 09.07.2018. Uvedené pohľadávky by boli uspokojované iba pokiaľ by v konkurznej podstate po
uspokojení nepodriadených nezabezpečených pohľadávok zostali finančné prostriedky. Nakoľko budú veritelia
nepodriadených pohľadávok (1. skupina) uspokojení pomerne vo výške 0,753%, podriadení veritelia nebudú
uspokojení vôbec. Správca neeviduje žiadne súdne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Prihlásené pohľadávky VYPECO, a.s. - spis. zn: 8K/14/2017
Výpočet hodnoty pohľadávky na výťažok v %
Objem prihlásených pohľadávok v €
1 697 556,09
Hodnota
Hodnota
P.Č.
Veriteľ
pohľadávky v pohľadávky v
€
%
COIMPEX, s.r.o., Námestie
1.
SNP 13, 811 06 Bratislava,
10 000,00
0,59
IČO: 31 611 524
COIMPEX, s.r.o., Námestie
SNP 13, 811 06 Bratislava,
1 000,00
0,06
IČO: 31 611 524
MKP Trade, s.r.o., V. Tvrdého
2.
17, 010 01 Žilina, IČO: 36 704 1 000,00
0,06
440
TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o., Lazovná 68, 974 01
3.
374 424,04
22,06
Banská Bystrica, IČO:
36 020 982
Slovenská konsolidačná, a.s.,
4.
Cintorínska 21, 814 99
70,66
0,00
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
5,01
0,00
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
30,00
0,00
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
660,00
0,04
Bratislava, IČO: 35 776 005
X-RENT, s.r.o., Hálkova 3, 010
5.
1 310 366,38 77,19
01 Žilina, IČO: 47 485 663
spolu: 1 697 556,09 100,00

Prihlásené pohľadávky VYPECO, a.s. - spis. zn.: 8K/14/2017
Výpočet konečného rozvrhu z výťažku v €
Celková hodnota výťažku v €
12 781,85
Hodnota
Hodnota
P.Č.
Veriteľ
pohľadávky v pohľadávky v
%
€
COIMPEX, s.r.o., Námestie
1.
SNP 13, 811 06 Bratislava,
0,59
75,30
IČO: 31 611 524
COIMPEX, s.r.o., Námestie
SNP 13, 811 06 Bratislava,
0,06
7,53
IČO: 31 611 524
MKP Trade, s.r.o., V. Tvrdého
2.
17, 010 01 Žilina, IČO: 36 704 0,06
7,53
440
TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o., Lazovná 68, 974 01
3.
22,06
2 819,25
Banská Bystrica, IČO:
36 020 982
Slovenská konsolidačná, a.s.,
4.
Cintorínska 21, 814 99
0,00
0,53
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
0,00
0,04
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
0,00
0,23
Bratislava, IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99
0,04
4,97
Bratislava, IČO: 35 776 005
X-RENT, s.r.o., Hálkova 3, 010
5.
77,19
9 866,48
01 Žilina, IČO: 47 485 663
spolu: 100,00
12 781,85

V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov,
ktoré sa nepovažujú za podriadené uspokojené v rozsahu 0,753 % prihlásenej a zistenej sumy.
V Žiline dňa 16.10.2019
JUDr. Jana Košová, správca S 1855
V súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov JUDr. Jana Košová, S 1855, J. Milca 11, 010 01 Žilina ukladá príslušnému orgánu lehotu
15 dní na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku - úpravy, ktorá začína plynúť zverejnením tohto
návrhu v obchodnom vestníku.
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K093070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4320/35, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/249/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: Jaroslav Čonka, nar. 30.07.1978, bytom Hlboké 4320/35, 031 01
Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka
veriteľa : Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v celkovej prihlásenej sume
577,29 eur z titulu neuhradenej faktúry za neoprávnený odber elektriny.
Mgr. Michal Miho správca

K093071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančiová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Michal 57 57, 034 83 Liptovský Michal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/293/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/293/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka: Veronika Jančiová, nar. 20.12.1990, bytom Liptovský Michal 57,
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Predmestská 8537/2B,
010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 08,30 hod. do 14,30 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka
žiadateľov
o nahliadnutie
do
spisu
možno
podávať
písomne
na
email:
durmanova.spravca@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
V Žiline, dňa 16.10.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K093072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančiová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Michal 57 57, 034 83 Liptovský Michal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/293/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka: Veronika Jančiová, nar. 20.12.1990, bytom Liptovský Michal 57,
oznamuje v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo bežného účtu, na ktorý možno
skladať kauciu v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom. 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.
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0031 1126 8003
BIC: KOMASK2X
Informácia pre prijímateľa: „JANCIOVA – kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
V Žiline, dňa 16.10.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca dlžníka

K093073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Námor Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinská 129 / 18, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/244/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/244/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY ÚPADCU
Miroslav Námor, nar. 18.11.1963, sp. zn. 1OdK/244/2019

1./ POZEMOK - k.ú.: Bánová, okres : Žilina, obec: Žilina LV č. 204, par. č. 291, druh pozemku – záhrada, výmera
259 m2, spoluvlastnícky podiel 1/6.

2./ POZEMOK - k.ú.: Bánová, okres: Žilina, obec: Žilina, LV č. 204, par. č. 292, druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie, výmera 559 m2, spoluvlastnícky podiel 1/6.

3./ RODINNÝ DOM - k. ú. Bánová, okres: Žilina, obec: Žilina, LV č. 204, súpisné číslo: 144, spoluvlastnícky
podiel 1/6.
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Súpisová hodnota (súhrnne za položky 1 – 3 súpisu): 30.000 Eur

Súpis majetku vyhotovený ku dňu 14.10.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K093074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2049/10, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/245/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/245/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Róbert Kováč, nar. 06.09.1984,
bytom Martina Hattalu 2049/10, 026 01 Dolný Kubín v zmysle § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K093075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bannert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sad na Studničkách 7311/2, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2017S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty
Ing. Mikuláš Takáč, správca dlžníka Jozef Bannert, nar. 20.07.1950, bytom Sad na Studničkách 7, 010 01 Žilina,
týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty.
Poučenie:
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. (§ 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V Martine, 15.10.2019
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Ing. Mikuláš Takáč, správca

K093076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skruteková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1227/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1227/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2018, sp. zn. 2OdK/1227/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 4/2019 zo dňa 07.01.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mariana Skruteková,
nar. 03. 03. 1988, trvale bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mariana Skruteková, nar. 03.03.1988, 1.
mája 907, 981 01 Hnúšťa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

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

291

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

K093077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/840/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/840/2019
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
– Zoltán Gál, nar.: 16.05.1962, trvale bytom Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019,
sp. zn. 2OdK/840/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa 03.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Recovery Solutions, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1934 (ďalej aj len ako „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

292

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Zoltán Gál, born on 16.05.1962, with permanent address at Rimavská Seč 350, 980 42
Rimavská Seč (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 26.09.2019, ref. No. 2OdK/840/2019 published in the Commercial report No. 191/2019 of
03.10.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Recovery Solutions, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1934 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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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)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

294

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

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 09.10.2019
Zvolen, on 09.10.2019
Recovery Solutions, k.s., správca dlžníka
Recovery Solutions, k.s., trustee of the bankrupt

K093078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/840/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/840/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Zoltán Gál, nar. 16.05.1962, trvale bytom Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@rsolutions.sk
Recovery Solutions, k.s., správca

K093079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1962
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/840/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/840/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Zoltán Gál, nar. 16.05.1962, trvale bytom Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč (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.
SK4409000000005155121053, 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.
Recovery Solutions, k.s., správca

K093080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štajerová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 700, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1950
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/827/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/827/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Emília Štajerová, nar. 23.05.1950, Daxnerova 700, 980 61 Tisovec (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 115/2019 zo dňa 17.06.2019
(K051777).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2

Zastavané plochy a
78
nádvoria
Záhrady

67

Zastavané plochy a
48
nádvoria

Štát

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Katastrálne
územie

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

Tisovec Tisovec

838 2576

1/1

390,-€

Tisovec Tisovec

838 2592/1

1/1

335,- €

Tisovec Tisovec

146 2575

5/6

200,- €

Stavba:
Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Tisovec

Ulica

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Tisovec

146 2575

Spoluvlastnícky
Dlžníka
5/6

podiel Súpisné
č.
699

Súpisová
hodnota
3.000,-€

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
office@insolvencyservices.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Emília Štajerová – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 838 a
146- NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať
späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051 3311 3685, BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 838 a 146Emília Štajerová“. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K093081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 435, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1962
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/338/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/338/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Cibuľa, nar. 04.07.1962, Hlavná 435, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. §
167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného hnuteľného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 85/2019 zo dňa 03.05.2019 (K036912).
Popis

Počet
ks

Osobný automobil zn.
1
Seat Ibiza
Osobný automobil zn.
1
Škoda Felicia

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

VSSZZZ6KZWR002584 RS904BL

1997

Primeraný veku

1/1

200,- €

TMBEEF613X5064500 RS695CS

1998

Primeraný veku

1/1

100,- €

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

(ďalej len „Motorové vozidlá“)
Motorové vozidlá sa predávajú v stave v akom sa nachádzú, t.j. v akom stoja a leža. Správca nezodpovedá za
jeho vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlá môžu 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@insolvencyservices.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Ján Cibuľa – MOTOROVÉ VOZIDLÁ NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051 3311 3685, BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlá (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 vozidlá - Ján Cibuľa“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidlá,
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 vozidlá.“ 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 vozidlá v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlá na účet Správcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K093082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 341 / 43, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1984
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/784/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/784/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Martin Bartoš

K093083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukačko Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom ---, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1976
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/688/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/688/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp. zn. 4OdK/688/2019 zo
dňa 08.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17.07.2019, na majetok
dlžníka: Mário Lukačko, narodený: 30.10.1976, bytom: Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom,
adresa na doručovanie: Sládkovičova 1509/17, 965 01 Žiar nad Hronom prihlásil prihláškou po základnej
prihlasovacej lehote veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, dňa
18.09.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 5 861,02 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dňa 18.09.2019.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Steigrová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 3286/85, 974 01 Banská Bystrica - Šalková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/701/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/701/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/701/2019 zo dňa 11.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jarmila Steigrová, nar. 01.03.1971, trvale bytom Hronská 3286/85, 974 01 Banská Bystrica a za
správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 137/2019 zo dňa 18.07.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo
zistil, 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 majetku dlžníka zo dňa
24.05.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 24.05.2019,
súčinnosti tretích osôb. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka:
01.03.1971, trvale bytom Hronská 3286/85, 974 01 Banská Bystrica, končí.

Jarmila Steigrová, nar.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jarmila Steigrová, nar. 01.03.1971, trvale
bytom Hronská 3286/85, 974 01 Banská Bystrica, zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši dňa 16.10.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca
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K093085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Kremnica -, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/939/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/939/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Dávid Daubner, nar.
21.05.1984, Mesto Kremnica, 967 01 Kremnica (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/939/2019, zo dňa 10.10.2019 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 Dávid Daubner, date of birth 21.05.1984, Mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, (hereinafter only
“the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No.
5OdK/939/2019 dated on 10th of October 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 200/2019 dňa
16.10.2019. Dňom 17.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 200/2019 on
16th of October 2019. Bankruptcy was declared on 17th of October 2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu:
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Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Dolná 6/A
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 18.10.2019.

The date 18th of October 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

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).
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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).
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).
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

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

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, trustee

K093086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Minárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 938/29, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.9.1956
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddlženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/827/2019 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/827/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Deň zápisu: 15.10.2019
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 250,00 EUR
Hnuteľná vec, strelná zbraň – Guľovnica Mauser opakovacia, kaliber 8x57JS (v.č.3955)
Stav opotrebovanosti:
Por. č. súpisovej zložky:

Používaná
1
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Deň zápisu: 15.10.2019
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 150,00 EUR
Hnuteľná vec, strelná zbraň – Brokovnica FN Belgia samonabíjacia, kaliber 16, (v.č. 82962)
Stav opotrebovanosti:
Používaná
Por. č. súpisovej zložky:
2

Deň zápisu: 15.10.2019
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Hnuteľná vec, strelná zbraň – Pištoľ samonabíjacia čz 75 Uherský Brod, kaliber 9mm PARA, (v.č.L8709)
Stav opotrebovanosti:
Používaná
Por. č. súpisovej zložky:
3

K093087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 679 / 39, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci sp. zn. 2OdK/104/2019 dlžníka: Jaroslav Lukáč, nar. 04. 08. 1965, trvale bytom Internátna 39,
974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Jaroslav Lukáč, s miestom podnikania Internátna 39, 974 01 Banská
Bystrica, IČO - 11929936, správca konkurznej podstaty v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
Suma určená k rozvrhu 938,85 €.
celková výška prihlásených zistených pohľadávok veriteľov je v sume 25 242,25 €.
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percento uspokojenia 3,72 %
Nezabezpečení veritelia:
č.
1
2
3
4
5
6
7

Zistená
pohľadávka
458,16
15 105,66
100,00
30,10
2 900,94
960,43
5 686,96
25.242,25

Veriteľ
Mesto Banská Bystrica
POHOTOVOSŤ s.r.o., Bratislava
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
SR - Daňový úrad Banská Bystrica
Sociálna poisťovňa Bratislava
TELERVIS PLUS a.s., Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava
Spolu

Zistené
poradie
E
E
E
E
E
E
E

%
1,82
59,84
0,40
0,12
11,49
3,80
22,53
100

Uspokojenie
pohľadávky
17,09
561,81
3,75
1,13
107,87
35,68
211,52
938,85

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva zástupcu veriteľov, aby sa v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s predloženým návrhom, prípadne
či uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať zástupcu veriteľov o podanie
odôvodnených námietok v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu.
Vo Veľkom Krtíši dňa 15.10.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K093088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jányová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolibská cesta 244, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1978
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/693/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/693/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jana Jányová, nar. 20.11.1978, trvale bytom
Kolibská cesta 244, 968 01 Nová Baňa, v súlade s ust. § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. 167p a nasl. ZoKR vyhlasuje I.
kolo ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku 200/2019 dňa 16.10.2019, K092091.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuky sa podávajú na adresu sídla správcu: SPHYRNA Insolvency, k.s., Školská 3, 949 01 Nitra,
v zapečatenej obálke s označením „JÁNYOVÁ – ponukové konanie neotvárať“ v lehote do 04.11.2019,
a to do 10:00 hodiny posledného dňa lehoty. Ponuky, ktoré nebudú doručené včas, sa nebudú považovať
za doručené ani keď boli podané na odoslanie pred uplynutím stanovenej lehoty. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý účastník je oprávnený podať len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené, nebude správca
prihliadať.
3. Obálka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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návrh cenovej ponuky (kúpnu cenu);
doklad o zaplatení zálohy: účastník ponukového konania je povinný zložiť zálohu na bankový účet
IBAN: SK89 0900 0000 0051 3858 2034, pod variabilným symbolom: 26932019. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha záujemcom zložená na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu, a to
najneskôr do doby určenej na predkladanie ponúk. Zloženie zálohy je prípustné len
bezhotovostným prevodom na účet správcu.
označenie záujemcu: meno, priezvisko, bydlisko, tel. číslo resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu;
číslo účtu, na ktorý majú byť záujemcovi vrátené finančne prostriedky zložené ako záloha,
v prípade jeho neúspechu vo verejnom ponukovom konaní.

Ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má správca právo
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
4. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční bezprostredne po skončení lehoty na predkladanie
ponúk. Ponukové konanie bude vyhodnotené do piatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
Vyhodnotením ponúk a dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku sa končí ponukové
konanie.
5. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Neprimerane nízku ponuku má správca právo odmietnuť.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi, pričom ním uhradená záloha sa započíta
na úhradu kúpnej ceny.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZoKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak
oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZoKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu,
ktorú ponúkol víťazný záujemca, správca záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do piatich
pracovných dní od uplatnenia práva oprávnenou osobou.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli.
8. V zmysle § 167s ZoKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.
9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so správcom,
zložená záloha vo výške 20 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania
uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 80 %
sumy zloženej zálohy.
10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, je povinný v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia
vyhodnotenia ponukového konania v Obchodnom vestníku uzatvoriť na výzvu správcu so správcom
kúpnu zmluvu.
11. Predmet speňažovania sa speňažuje v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K093089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubincová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 360, 962 12 Stožok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/781/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/781/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/781/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľný majetok
Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; výmera pozemku v m2: 2055; okres: Detva; obec: Detva; k.ú.: Detva; štát: SR; číslo
LV: 11823; parcela číslo: 6579; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 410,- €
Vo Veľkom Krtíši, 16.10.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K093090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/907/2019 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/907/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Ján
Radič, narodený 15.06. 1949, trvale bytom Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár oznamuje, že do správcovského
spisu č.k. 4OdK/907/2019 S1157 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na štadión 10, 974 04
Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od 12.00 do 14.30 hod.
Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.: 048/41 54 184 alebo na
email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
Ing. Jozef Oravec, správca

K093091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/907/2019 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/907/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská
Bystrica, zn. správcu S1157, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka : Ján Radič, narodený
15.06. 1949, trvale bytom Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár, sp. zn. 4OdK/907/2019 týmto v súlade s § 167l ods.
5) v nadväznosti na § 32 ods. 7) ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávky. Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zahraničnej banky, IBAN : SK29 1111 0000 0002 0505 4002.
V zmysle ust. § 32 ods. 7) ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak :
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Jozef Oravec, správca

K093092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Katarína Neumannová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 119, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1978
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/454/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/454/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, zn. S1189,
správca dlžníka JUDr. Katarína Neumannová, nar.: 31.12.1972, trvale bytom: Mýtna 119, 985 53 Mýtna,
korešpondenčná adresa: P. O. Box 8, 810 06 Bratislava 16 (ďalej aj ako len „Dlžník“),

týmto v súlade s § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

vylučuje zo Súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka:

·
·

pohľadávku Dlžníka voči spoločnosti Alfasol, s.r.o. z titulu zmluvy o pôžičke vo výške istiny 375.000,- Eur
(položka č. 3),
pohľadávku Dlžníka voči Pavlovi Neumanovi z titulu zmluvy o pôžičke vo výške istiny 200.000,- Eur
(položka č. 4).

K093093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šugár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 439, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1951
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/932/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/932/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Jozef Šugár, nar. 05.12.1951, trvale bytom Vyhne 439, 966 02
Vyhne, obchodné meno Jozef Šugár – EMFI, s miestom podnikania SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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30459737, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šugár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 439, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1951
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/932/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/932/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s. správca dlžníka: Jozef Šugár, nar. 05.12.1951, trvale bytom Vyhne 439, 966 02
Vyhne, obchodné meno Jozef Šugár – EMFI, s miestom podnikania SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO
30459737, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK85 8330 0000 0026 0125
2704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na 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.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barjaková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1981
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/746/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/746/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Martina Barjaková, nar. 23.08.1981,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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trvale bytom: Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 02.05.2019, ktorý
tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.09.2019, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
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: Martina Barjaková, nar. 23.08.1981,
trvale bytom: Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2019
MK Recovery, k.s., správca

K093096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Teséryová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 874/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/383/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/383/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vec:
podstaty

Oznam správcu konkurznej podstaty o zámere zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlata Teséryová, nar. 02.10.1959, trvale bytom B.
Němcovej 874/6, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica pod sp.zn. 2OdK/383/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii

zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku

JUDr. Jana Živická, správca

K093097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 537/10, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1978
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Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/791/2019 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/791/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

POZEMKY
Deň zápisu: 15.10.2019
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota: 531,37 EUR
Poradie
1.
2.
3.

Názov *
Záhrada
Zastavaná plocha s nádvorím
Záhrada

2.
3.

Záhrada
Zastavaná
nádvorím
Záhrada

SVK

Názov
katastrálneho
územia
Čierny Balog

SVK
SVK

Čierny Balog
Čierny Balog

Kód
štátu *

Poradie Názov *
1.

Druh pozemku *
ZAHRADY
ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
ZAHRADY

plocha

Výmera [m2]
441
140
9

Obec
Čierny Balog
Čierny Balog
Čierny Balog

Lokalita (kód)
976 52 Čierny Balog
976 52 Čierny Balog
976 52 Čierny Balog

Číslo listu Číslo
vlastníctva parcely

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisová
[EUR]

166

2091/1

1/8

397,271

166
166

2091/10
2091/22

1/8
1/8

126,175
7,931

PSČ
976 52
976 52
976 52

hodnota

s

VOZIDLO
Deň zápisu: 15.10.2019
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Súpisová hodnota:
Názov * VIN
SEAT
IBIZA

VSSZZZ6KZ1R163227

Stav
opotrebovanosti

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
Lokalita
hodnota [EUR] (kód)

používané

2001

1

400

976 52

Miesto
predaja
Čierny
Balog

K093098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia veriteľského výboru

Spis. značka súdneho spisu:

2K/7/2018

Spis. značka správcovského spisu:

2K/7/2018 S1293

Úpadca:

INTERMONT a.s.

Sídlo:

Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

30 840 198

Dátum a čas konania schôdze:

15.10.2019, 10:30 hod.

Miesto konania schôdze:

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

Správca:

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.

Veriteľský výbor:
1. M.T.K. s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
2. Metallbau Eybel GmbH so sídlom Betriebsstrasse 3, A-2412 Wolfsthal
3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Program zasadnutia:
1.

Voľba predsedu veriteľského výboru

Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 10:30 hod. správca, ktorý privítal prítomných členov veriteľského
výboru. Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“). Konštatoval, že sú prítomní
všetci členovia veriteľského výboru, teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K bodu č. 1 – voľba predsedu veriteľského výboru:
Správca požiadal prítomných členov veriteľského výboru, aby navrhli spomedzi seba predsedu veriteľského
výboru. Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
M.T.K. s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
Po hlasovaní členov veriteľského výboru sa konštatuje:
Hlasovalo za: 3 hlasy
Hlasovalo proti:0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania:0. hlasov
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Veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor schvaľuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa:
M.T.K. s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Záver
V závere správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť.
Prvé zasadnutie veriteľské výboru bolo ukončené o 11:00 hod.
V Bratislave, dňa 15.10.2019

..........................................................................
predseda veriteľského výboru

K093099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Lieskovec -, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1970
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/819/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/819/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Zlatica Berkyová, nar. 07.09.1970, trvale bytom obec Lieskovec, na korešpondenčnej adrese Hronsecká
cesta 1, 976 31 Hronsek, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Vo Vlkanovej, dňa 16.10.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,
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K093100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Lieskovec -, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1970
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/819/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/819/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Zlatica Berkyová, nar. 07.09.1970, trvale bytom obec Lieskovec, na korešpondenčnej adrese Hronsecká
cesta 1, 976 31 Hronsek, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Vo Vlkanovej, dňa 16.10.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K093101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Illéš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 711/44, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1972
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/765/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/765/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako
správca dlžníka: Jaroslav Illéš, nar. 15. 08. 1972, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár, sp. zn.
2OdK/765/2019 v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 10.10.2019, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
TONE, s. r. o., Čučmianska dlhá 1517/26, 048 01 Rožňava, IČO: 362 166 40. Výška celkovej prihlásenej
sumy pohľadávky je 9586,11 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 10.10.2019 pod poradovým číslom 1.
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Rimavská Sobota, 15.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K093102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikula Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 1035 / 16, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/630/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/630/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, týmto ako správca
dlžníka: Ing. Radovan Mikula, nar. 20. 06. 1977, trvale bytom Malinovského 16, 963 01 Krupina (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

K093103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikula Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 1035 / 16, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/630/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/630/2019
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 Ing. Radovan Mikula, nar. 20. 06. 1977, trvale bytom Malinovského 16, 963 01 Krupina (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.“
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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

K093104
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec:

popis
Osobné motorové vozidlo Mazda 626, 1991 cm³, 85 kW, benzín, rok výroby 1999

Súpis. hodnota
1.300,- €

Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K093105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balkán 41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1967
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/122/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/122/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 26.04.2019, č. k. 2OdK/122/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Gizela Horváthová, nar. 13. 02. 1967, trvale bytom Pustý Hrad 590/3, 960 01 Zvolen, na
korešpondenčnej adrese u Anny Sabovej, Stráže 1, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Gizela Horváthová (ďalej aj
ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 87/2019 zo dňa 07.05.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
16.10.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 16.10.2018,
súčinností tretích osôb, z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 24.05.2019 a vlastného šetrenia Správca zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - Gizela Horváthová,
nar. 13. 02. 1967, trvale bytom Pustý Hrad 590/3, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese u Anny Sabovej,
Stráže 1, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Gizela Horváthová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Gizela Horváthová, nar. 13. 02. 1967, trvale
bytom Pustý Hrad 590/3, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese u Anny Sabovej, Stráže 1, 960 01
Zvolen, obchodné meno: Gizela Horváthová, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K093106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pilčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Jánského 477 / 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1948
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/394/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/394/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd Banská Bystrica uznesením, č. k. 5OdK/394/2019 zo dňa 16.04.2019 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka Milan Pilčík, nar. 05. 04. 1948, trvale bytom Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej ako
„úpadca“), rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ustanovil spoločnosť LEGES Recovery
k.s., so sídlom kancelárie 17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca, IČO: 47 982 586, do funkcie správcu konkurznej
podstaty úpadcu. Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 79/2019 zo dňa 24.04.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu:
Milan Pilčík, nar. 05. 04. 1948, trvale bytom Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Pilčík, nar. 05. 04. 1948, trvale bytom
Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 16.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K093107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Petrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Hámre -, 966 71 Horné Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/185/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/185/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 4OdK/185/2019 S1646
: 4OdK/185/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 4OdK/185/2019 zo dňa 25.02.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 44/2019 dňa 04.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Petrík, nar.
21. 08. 1975, trvale bytom Obec Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre, adresa na doručovanie F. Kráľa 23/63,
966 81 Žarnovica (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

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

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

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 16.10.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Petrík, nar. 21. 08. 1975, trvale bytom Obec Horné Hámre, 966 71
Horné Hámre, adresa na doručovanie F. Kráľa 23/63, 966 81 Žarnovica, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K093108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Brand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/184/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/184/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 5OdK/184/2019 S1646
: 5OdK/184/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/184/2019 - 12 zo dňa 04.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 48/2019 dňa 08.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Marcel Brand, nar.
28. 11. 1979, trvale bytom Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a
ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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S1646.

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

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

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

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

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

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 16.10.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Marcel Brand, nar. 28. 11. 1979, trvale bytom Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar
nad Hronom, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca
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K093109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 218 / 54, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/940/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/940/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis hnuteľných vecí:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., správca dlžníka: Peter Kmeť, nar. 26. 08. 1969, trvale
bytom Hlavná ulica 218/54, 976 37 Hrochoť, na korešpondenčnej adrese Kalinčiakova 20, 974 05 Banská
Bystrica, obchodné meno - Peter Kmeť, s miestom podnikania Hlavná ulica 218/54, 976 37 Hrochoť, IČO 34991727, sp. zn. 2OdK/940/2019, týmto oznamuje súpis hnuteľných veci patriacich do všeobecnej podstaty.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
NISSAN PRIMERA
1.
Šedá metalíza

VIN

Rok výroby

Stav

Súpisová hodnota

SJNBDAP10U0400563

1998

Nepojazdné, poškodené, hrdzavé

100,00 EUR

Por. č.

Popis hnuteľnej veci

Rok výroby

2.

Mobilný telefón Samsung Galaxy J5

2017

3.

Mobilný telefón Samsung Galaxy J6+

2018

4.

Mobilný telefón Samsung Galaxy A5

2017

5.

Mobilný telefón Samsung Galaxy A7

2018

Stav
Funkčný,
poškodenie – prehnutý cez stred
Funkčný
Rozbitý displej,
nefunkčný
Funkčný

Súpisová hodnota
30,00 EUR
120,00 EUR
10,00 EUR
150,00 EUR

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K093110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/867/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/867/2019
Súpis všeobecnej podstaty

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Júlia Oláhová, nar. 03. 09. 1968, trvale
bytom Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová, týmto oznamuje súpis hnuteľných vecí dlžníka patriacich do
všeobecnej podstaty majetku dlžníka :

Por. Popis hnuteľnej veci
č.
1.

VIN

Dátum
prvej Stav
evidencie v SR
Pojazdné, opotrebovaný
OPEL
VECTRA-B-CC,
W0L000038T7553896 1996
v 11./2019 a EK končí
farba biela, AA sedan
odometra: neznámy

Súpisová
hodnota (€)
stav, TK končí
v 10./2019, stav 700,-

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K093111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špaňová Drahomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1896/12, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/335/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/335/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Drahomíra Špaňová, nar. 28.12.1953,
trvale bytom Mládežnícka 1896/12, 974 04 Banská Bystrica, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K093112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemčok Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňuš 473, 976 64 Beňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1214/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1214/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRUHEH OPAKOVANEJ DRAŽBY
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Dražby a aukcie, s.r.o.
Sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin
konajúci: Mgr. Juraj Gallo, konateľ
IČO: 36 751 642
IČ DPH: SK 202 23 55 170
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro,
vložka číslo : 18739/L

Označenie navrhovateľa : JUDr. Viera Cibulová – správca konkurznej podstaty
sídlo: Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka:
Štefan
976 64 Beňuš

Nemčok,

Miesto konania dražby :
Dátum konania dražby :
Čas konania dražby :
Opakovanie dražby :

nar.

24.10.1964,

v
konferenčnej
sále
977 01 Brezno
10.10.2019
10:30 hod.
druhá opakovaná dražba

RED

DEER

bytom

hotel

&

Pôbišovo

restaurant,

Rohozná

473,

639/27

,

Predmet dražby :

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Brezno, obci Beňuš, katastrálne územie Beňuš, Okresný
úrad Brezno - katastrálny odbor na LV č. 780 ako:
- stavba – rodinný dom súp. č. 473, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1021, v
spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1020 o výmere 131 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1021 o výmere 495 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Opis predmetu dražby :

Rodinný dom sa nachádza v južnej obytnej časti Pôbišovo obce Beňuš, okres Brezno, v zástavbe
rodinných domov, terén je severný svah, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a
plynu, prístup po spevnenej komunikácii. V obci je základná občianska vybavenosť, doprava je
autobusová a železničná. Úzke centrum obce je vzdialené 200, centrum okresného mesta Brezno je
vzdialené cca. 10 km, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Dom je samostatne stojaci,
štandardne vybavený, vyžaduje údržbu, orientácia obytných miestností je na západnú stranu, možnosť
rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste je tiché prostredie, prírodné lokality – lesy v bezprostrednej
blízkosti obce.

Opis práv a záväzkov viaznucich na Navrhovateľom dražby je JUDr. Viera Cibulová – správca konkurznej podstaty, sídlo: Nám. SNP
predmete dražby :
70/36, 960 01 Zvolen, IČO : 37 998 137.
Na predmete dražby podľa LV č. 780 neviaznu žiadne ťarchy.

Dátum vyhotovenia
znaleckého 18.04.2019
posudku :
Číslo znaleckého posudku:
65/2019
Znalec :

Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin

Odbor znalca :

stavebníctvo

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
odhad hodnoty nehnuteľností

Všeobecná hodnota :

43.600,00 €

Najnižšie podanie :

30 520,00 €

Najnižšie prihodenie :
Účastník dražby :

Výška dražobnej
zábezpeky :

Deň vydania: 21.10.2019

500,00 €
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z.
a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné vo výške 3,32 €.
V prípade, že účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného
registra nie starší ako 3 mesiace.
4.000,00 €

Spôsob zloženia dražobnej
zábezpeky:
Adresa, číslo účtu
dražobníka na zloženie
dražobnej zábezpeky:

bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou /
zložením v hotovosti do pokladne dražobníka / bankovou zárukou
1. pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu
26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190019
2. pri zložení v hotovosti - účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 /
1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 190019
3. pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.
so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.

Lehota na zloženie
dražobnej zábezpeky:

Do otvorenia dražby

Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej
zábezpeky:

1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa
za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka
2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného
bankou
3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.

Spôsob vrátenia dražobnej
zábezpeky:

Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby
alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od
dražby.

Možnosť zloženia dražobnej
zábezpeky platobnou kartou
alebo šekom:

Nie

Úhrada ceny dosiahnutej
vydražením:

Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou
bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom
táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je
povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo
zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet
vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN:
SK9511000000002622027522) VS 190019.
V zmysle ust. §167r ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii oprávnená
osoba podľa ods. 4 tohto zákona so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, ak takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od
skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:

1. obhliadka
2. obhliadka
.

Opis priebehu dražby :

Notár JUDr. Michal Capek, Nám. Gen. M. R. Štefánika 14/19, 977 01 Brezno osvedčil priebeh dražby
notárskou zápisnicou N 193/2019, NZ 33296/2019, NCRls 34057/2019, v ktorej konštatoval, že dražbu
otvoril licitátor, Mgr. Ivan Hajaník, ktorý oboznámil prítomných s obsahom listu vlastníka predmetu
dražby,
Štefana
Nemčoka,
nar.
24.10.1964,
bytom
Pôbišovo
473,
976 64 Beňuš, doručeného dražobníkovi dňa 03.06.2019, v ktorom vlastník predmetu dražby uviedol,
že predmet dražby bol odovzdaný do užívania fyzickým osobám na základe pripojených nájomných
zmlúv uzavretých dňa 01.01.1014, pripojených v prílohe, pričom nájom bol dohodnutý na dobu
neurčitú a nájomné predstavovalo 0,00 EUR mesačne. Vlastník predmetu dražby v liste uviedol, že
predmet nájmu nikdy neodovzdá, ani nájomcovia tento neopustia, pričom poukázal na ust. § 137
písm. d/ CSP, podľa ktorého nie je možné domáhať sa zrušenia týchto zmlúv súdnou cestou.
Taktiež oboznámil prítomných účastníkov dražby o oznámení vlastníka predmetu dražby, doručeného
do dňa 24.07.22019, v ktorom uviedol, že veriteľ, spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. Bratislava
proti nemu podal žalobu o zrušenie oddĺženia a preto žiada navrhovateľa dražby, aby upustil od

24.09.2019
25.09.2019

11:00 hod.
11:00 hod.
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vykonania opakovanej dražby až do právoplatného skončenia predmetného sporu.
Licitátor v tej súvislosti uviedol, že toto oznámenie vlastníka predmetu dražby nepredstavuje zákonnú
prekážku priebehu dražby a po preskúmaní predložených nájomných zmlúv bude postupovať v súlade
s platnými právnymi predpismi v záujme úspešného speňaženia majetku podliehajúcemu konkurzu.
Účastníci dražby preukázali svoju totožnosť zákonným spôsobom a prevzali dražobné čísla 1 až 5.
Licitátor následne otvoril dobrovoľnú dražbu vyvolaním, v rámci ktorého uviedol údaje dražobníka,
navrhovateľa dražby, označil a opísal predmet dobrovoľnej dražby, jeho cenu, údaje o právach
a záväzkoch na predmete dobrovoľnej dražby,
ktoré majú vplyv na hodnotu predmetu dražby. Licitátor oznámil výšku najnižšieho podania, ktorým
bola suma 30 520,00 EUR a minimálnu výšku prihodenia 500,00 EUR.
Licitátor vyzval prítomných účastníkov dražby po prvý krát, aby urobili podanie vo výške 30 520,00
EUR.
Licitátor vyzval prítomných účastníkov dražby po druhý krát, aby urobili podanie vo výške 30 520,00
EUR.
Účastníci s dražobnými číslami 4 a 1 urobili podanie vo výške 30 520,00 EUR.
Licitátor následne trikrát vyzval prítomných účastníkov dražby, aby urobili vyššie podanie ako bolo
urobené účastníkmi dražby s číslami 4 a 1.
Licitátor po tretej výzve vyhlásil, že ak neurobí niekto z prítomných vyššie podanie, ako urobili
účastníci dražby s číslami 4 a 1, rozhodne licitátor žrebom o tom, komu z nich udelí príklep.
Následne po zamiešaní vyššie uvedených poradových čísel účastníkov dražby licitátor vykonal
žrebovanie a vytiahol papierik s číselným označením 4 a urobil príklep účastníkovi s poradovým číslo
4, EMOREALITY, s.r.o., so sídlom Murgašova 9, 974 01 Bratislava, IČO: 50 691 261 zastúpeného
konateľom, Erikom Ďurčíkom, nar. 26.09.1990, trvale bytom Brezno, Sekurisova 104/26, totožnosť
zistená z OP č. EW990291, ktorý je v mene vydražiteľa oprávnený konať a podpisovať samostatne.
Cena dosiahnutá vydražením predstavuje 30 520,00 EUR.
Licitátor dražbu ukončil dňa 10.10.2019 o 10,46 hod.
Proti priebehu dražby neboli zo strany prítomných vznesené žiadne námietky

Poučenie podľa ust. § 21 ods. 2 až 6 V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá
zák.
č.
527/2002
Z.z. na svojich právach požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia
o dobrovoľných dražbách
neplatnostizaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
v znení neskorších predpisov
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
v ktorom má predchádzajúci vlastník hlásený trvalý pobyt podľa osobitného zákona, v tomto prípade je
možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému
úradu začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, predchádzajúci
vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
udelenia príklepu.

Poučenie podľa ust. § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
v znení neskorších predpisov :
ak ide o predmet dražby podľa § 20 ods. 13 zákona o dobrovoľných dražbách, predchádzajúci vlastník je povinný
odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti
vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov.
Vo Zvolene, dňa 15.10.2019

JUDr. Viera Cibulová, správca

K093113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neresnická cesta 2366/55, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/695/2019 S1305
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/695/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Patrik Berky, nar.
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31.08.1997, trvale bytom Neresnická cesta 2366/55, 960 01 Zvolen, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K093114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ildikó Opltová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollára 1/20, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/727/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/727/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca dlžníka: Ildikó Opltová, nar. 18. 04. 1974, trvale bytom Kollára 1/20, 979 01 Rimavská Sobota, týmto
oznamuje, že konkurz sa podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, 16.10.2019
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K093115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kostková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 234, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/897/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/897/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

2OdK/897/2019
2OdK/897/2019 S1943

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka Marta Kostková, nar. 27. 04. 1968, trvale bytom Telgárt 234, 976 73 Telgárt, zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty:

Popis
Súpisová zložka Nehnuteľnosť
stavby
majetku
Rodinný
Stavba
1.
dom

Štát Obec

Súpisné číslo Katastrálne
stavby
územie

Číslo
LV

Na parcele Spoluvlastnícky
číslo
podiel

súpisová
hodnota

SR

234

2344

676

5000,-EUR

Telgárt

Telgárt

2/12

Vo Veľkom Krtíši, 17.10.2019

Vladimír Vanko, správca

K093116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Cínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 409/66, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/781/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/781/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

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

Vladimír Vanko - správca

K093117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bočkay Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kuzmányho 1574 / 25, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/518/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/518/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka: Milan Bočkay, nar. 30.12.1961, K. Kuzmányho 1574/25, 060 01 Kežmarok, v minulosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikajúci pod obchodným menom Milan Bočkay BOMAK, IČO: 37241591, s miestom podnikania Hlavné
námestie 84, 06001 Kežmarok, občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých
dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý
by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K093118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bočkay Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Kuzmányho 1574 / 25, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/518/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/518/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka: Milan Bočkay, nar. 30.12.1961, K. Kuzmányho 1574/25, 060 01 Kežmarok, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Milan Bočkay BOMAK, IČO: 37241591, s miestom podnikania Hlavné
námestie 84, 06001 Kežmarok, občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i
zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých
dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý
by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K093119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincent Gall
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 10, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.1.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/548/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/548/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - iná majetková hodnota
popis : stav na účte k 31.7.2019
súpisová hodnota : 348,74 EUR
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deň zapísania do súpisu : 15.10.2019
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

K093120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Figurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1886/32, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/260/2018 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/260/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Denisa Figurová, nar. 22.04.1976, Laborecká 1886/32, 066 01 Humenné, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 2OdK/260/2018 týmto v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásenú
pohľadávku doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: BENCONT
COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 967 692. Celková
prihlásená suma 1.438,28 Eur.
V Humennom dňa 08.10.2019
JUDr. Daniel Fink, správca

K093121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lorenčíková Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 563/18, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/66/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/66/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, podľa ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Prešov uznesením sp.zn. 2OdK/66/2017 zo dňa
28.07.2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 148/2017 zo dňa 03.08.2017, na majetok dlžníčky:
Beáta Lorenčíková, narodená: 15.10.1984, bytom 17. novembra 563/18, 064 01 Stará Ľubovňa prihlásil
prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: GRENKELEASING so sídlom Karadžičova 10, 821 08
Bratislava, IČO: 43 878 989, dňa 12.06.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 16 145,50 €.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 12.06.2019.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K093122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Hupcej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapišová 22, 090 01 Kapišová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/604/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/604/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis"):

Typ
majetku

Súpisová
hodnota [EUR]

Súpisová zložka majetku

Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 263, 274, 281, 395, 486/2, 487, 538, 540, 653, 708/2, 817, 851, 886, 1229,
Pozemky 1230, 1233, 1237, 1239, 1267/1, 1274 a 1275, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, 1,-/m²
o výmere spolu 154355m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísané na LV č. 423
Orná pôda, parc. č. E-KN 909, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere 3632m²
Pozemok
1,-/m²
v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísané na LV č. 423
Orná pôda, parc. č. E-KN 392, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere 3790m²
Pozemok
1,-/m²
v spoluvlastníckom podiele 1/7
Orná pôda, parc. č. E-KN 911 a 912, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere spolu
Pozemok
1,-/m²
6885m² v spoluvlastníckom podiele 2/14, zapísaná na LV č. 490
Orná pôda, parc. č. E-KN 1088, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere 1106m²
Pozemok
1,-/m²
v spoluvlastníckom podiele 4/28, zapísaná na LV č. 492
Orná pôda, parc. č. E-KN 1203 a 1204, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere 1319
Pozemok
1,-/m²
+ 984m² v spoluvlastníckom podiele 1/7, zapísaná na LV č. 493
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN 1304, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere
Pozemok
1,-/m²
308851m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísaná na LV č. 508
Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 1267/2, 1345 a 1347, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce
Pozemok
1,-/m²
Havaj, o výmere 3062 + 32454 + 6012m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísané na LV č. 509
Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 428 a 460, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 515 + 675m² v spoluvlastníckom podiele 1/7, zapísané na LV č. 535
Orná pôda, parc. č. E-KN 103, 113, 1371 a 1393, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 738 + 2292 + 1990 + 2908m² v spoluvlastníckom podiele 1/7, zapísané na LV č. 535
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN 1315, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere
Pozemok
1,-/m²
488168m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísaný na LV č. 538
Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 425 a 1150, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 39832 + 19461m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísaný na LV č. 540
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN 1313, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj, o výmere
Pozemok
1,-/m²
6712m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísaný na LV č. 542
Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 486/1 a 708/1, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Havaj,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 65 + 2140m² v spoluvlastníckom podiele 960/564480, zapísaný na LV č. 560
Záhrady, parc. č. C-KN 314 a 315, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 44 + 449m² v spoluvlastníckom podiele 360/23760, zapísaný na LV č. 617
Ostatná plocha, parc. č. E-KN 851, v SR v okrese Stropkov v katastrálnom území obce Varechovce, o výmere
Pozemok
1,-/m²
1846m² v spoluvlastníckom podiele 96/56448, zapísaný na LV č. 653
Orná pôda, parc. č. E-KN 96/1 a 461, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 2356 + 1918m² v spoluvlastníckom podiele 2/48, zapísaný na LV č. 741
Orná pôda, parc. č. E-KN 265, 342, 359, 409, 542, 671, 806, 854 a 1034/1, v SR v okrese Medzilaborce v
Pozemok katastrálnom území obce Krásny Brod, o výmere 7400 + 4279 + 1476 + 2390 + 621 + 1185 + 2708 + 1662 + 1,-/m²
308m² v spoluvlastníckom podiele 18/288, zapísaný na LV č. 847
Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 632 a 698, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny
Pozemok
1,-/m²
Brod, o výmere 516 + 7194m² v spoluvlastníckom podiele 18/288, zapísaný na LV č. 847
Orná pôda, parc. č. E-KN 96/1 a 461, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 2356 + 1918m² v spoluvlastníckom podiele 2/48, zapísaný na LV č. 741
Orná pôda, parc. č. E-KN 680, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod, o výmere
Pozemok
1,-/m²
23006m² v spoluvlastníckom podiele 2604/968688, zapísaný na LV č. 883
Trvalé trávne porasty, parc. č. E-KN 594/1, 594/2 a 603 v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce
Pozemok
1,-/m²
Krásny Brod, o výmere 14695 + 6587 + 34065m² v spoluvlastníckom podiele 2604/968688, zapísaný na LV č. 883
Orná pôda, parc. č. E-KN 1137/4, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod, o výmere
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Orná pôda, parc. č. E-KN 1137/4, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod, o výmere
1,-/m²
2396m² v spoluvlastníckom podiele 3/6, zapísaný na LV č. 944
Ostatná plocha parc. č. E-KN 123/1, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod,
Pozemok
1,-/m²
o výmere 23710m² v spoluvlastníckom podiele 360/23760, zapísaný na LV č. 1081
Orná pôda, parc. č. E-KN 1058, v SR v okrese Medzilaborce v katastrálnom území obce Krásny Brod, o výmere
Pozemok
1,-/m²
745554m² v spoluvlastníckom podiele 2604/968688, zapísaný na LV č. 1303
Pozemok

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 15.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K093123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kovaľčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 560/21, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/7/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR vypisujem tretie a súčasne posledné ponukové konanie na predaj týchto
hnuteľných vecí podliehajúcich konkurzu:
1. Tablet zn. Cube U30GT2 10,1 palcový, používaný s prasklinou na displeji, rok výroby 2013
Minimálna výška ponuky: 85,-€
Heslo na označenie obálky: „T“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 16.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
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konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Ivan Kovaľčík,
5OdK/7/2019),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 16.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K093124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fottová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňova 3383/21, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1943
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/441/2018 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/441/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka
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číslo: 615/S, značka správcu S 1830, so sídlom príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Božena Fottová, nar. 21.03.1943, trvale
bytom Suchoňová 3383/21, 058 01 Poprad, Slovenská republika dátum narodenia [bude doplnené], trvale
bytom [bude doplnené], Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako
„Verejné ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
typ súpisnej položky katastrálne
majetku
územie

parcelné
číslo

pozemok
pozemok

Hrabušice
Hrabušice

472/13
479/12

pozemok

Hrabušice

1756/10

pozemok

Hrabušice

1778/7

pozemok
pozemok

Hrabušice
Hrabušice

1802/10
1827/5

pozemok

Hrabušice

500/1

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice
Hrabušice

500/2
575/1
841/3
1008
1595/1
1595/2
1671/1
1671/2
1692
1693

druh pozemku

výmera
m2

Orná pôda
5624
Orná pôda
5386
Trvalý trávnatý
2877
porast
Trvalý trávnatý
5442
porast
Orná pôda
5755
Orná pôda
5719
Trvalý
trávny
203
porast
Orná pôda
1073
Orná pôda
683
Orná pôda
4027
Orná pôda
5942
Orná pôda
1041
Orná pôda
347
Orná pôda
698
Orná pôda
699
Orná pôda
2629
Orná pôda
2586

číslo
listu spoluvlastnícky
vlastníctva
podiel

deň
zaradenia

1169
1169

1/9
1/9

27.09.2018
27.09.2018

Súpisná
hodnota
v EUR
150
134

1169

1/9

27.09.2018

12

1169

1/9

27.09.2018

24,5

1169
1169

1/9
1/9

27.09.2018
27.09.2018

128
127

1279

2/9

27.09.2018

2

1279
1279
1279
1279
1279
1279
1279
1279
1279
1279

2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9
2/9

27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018

56
36
214
316
54
17
36
36
140
135

číslo
listu spoluvlastnícky
vlastníctva
podiel

deň
zaradenia

Súpisná
hodnota

523

1/24

27.09.2018

0,8

523

1/24

27.09.2018

1

771
771
772
772

1/24
1/24
1/32
1/32

27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018

10
13
4
5

774

1/24

27.09.2018

2

832

1/24

27.09.2018

1

835

1/24

27.09.2018

1

835

1/24

27.09.2018

13

835

1/24

27.09.2018

1

Okres: Kežmarok
Obec: Huncovce
Štát: Slovenská republika

typ súpisnej položky katastrálne
majetku
územie

parcelné
číslo

pozemok

Huncovce

1473

pozemok

Huncovce

1474

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok

Huncovce
Huncovce
Huncovce
Huncovce

1838/1
1839/1
1323
1324

pozemok

Huncovce

1743/1

pozemok

Huncovce

1744/1

pozemok

Huncovce

1782/3

pozemok

Huncovce

1783/3

pozemok

Huncovce

1784/3

druh pozemku

výmera
m2

Trvalý trávnatý
699
porast
Trvalý trávnatý
887
porast
Orná pôda
1440
Orná pôda
1779
Orná pôda
868
Orná pôda
953
Trvalý trávnatý
1904
porast
Trvalý trávnatý
970
porast
Trvalý trávnatý
729
porast
Trvalý trávnatý
10957
porast
Trvalý trávnatý
1225
porast
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pozemok

Huncovce

3168

pozemok

Huncovce

3295

pozemok

Huncovce

1743/2

pozemok

Huncovce

1744/2

Orná pôda
5358
Trvalý trávnatý
465
porast
Trvalý trávnatý
1383
porast
Trvalý trávnatý
939
porast

Deň vydania: 21.10.2019

1031

1/1

27.09.2018

958

1228

1/1

27.09.2018

12

773

1/24

27.09.2018

1

773

1/24

27.09.2018

1

deň
zaradenia

Súpisná
hodnota

Okres: Gelnica
Obec: Margecany
Štát: Slovenská republika

typ súpisnej položky katastrálne
majetku
územie

parcelné
číslo

pozemok

Margecany

3077

pozemok

Margecany

3079

pozemok

Margecany

3085

pozemok

Margecany

3088

pozemok

Margecany

3090

druh
pozemku
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

výmera
m2

číslo
vlastníctva

2785

1539

4507/649015

27.09.2018

35

232697

1539

4507/649015

27.09.2018

2989

642892

1539

4507/649015

27.09.2018

8259

1052662 1539

4507/649015

27.09.2018

13523

12658

4507/649015

27.09.2018

162

1539

listu spoluvlastnícky
podiel

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
27.09.2018. (Súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 200/2019 zo dňa
16.10.2019.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu pätnásť (15)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).

2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 5OdK/441/2018NEOTVÁRAŤ“.

4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.

5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477
9855 zábezpeku vo výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako
variabilný symbol záujemca uvedie „5OdK/441/2018“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno
a priezvisko alebo obchodné meno, prípadne IČO.

6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.

7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).

8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť neprimerane nízku ponuku.

9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.

10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.

11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
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12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.

13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania na príslušnom okresnom úrade katastrálnom odbore.

14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K093125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vranov nad Topľou 0, 093 03 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1951
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/591/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/591/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov vo veci vyhláseného konkurzu na
majetok dlžníka: Jozef Šoltés, nar. 17.03.1951, bytom 093 03 Vranov nad Topľou, konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Prešov, sp. zn. 5OdK/591/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k. s..

K093126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 93/17, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
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Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/42/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/42/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Anna Oračková, nar.
17.07.1948, bytom Letná 93/17, 065 03 Podolínec, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 13.02.2019 pod sp.
zn. 5OdK/42/2019 končí, keďže u dlžníčky nebol zistený žiadny majetok, a teda konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.

V Prešove dňa 16.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K093127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duždová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 187/27, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/15/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/15/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Magdaléna Duždová, nar. 15.06.1975,
bytom Slánska 187/27, 082 22 Ostrovany v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku:

Predmetom ponukového konania je :

Č.
zložky
1.

súp. Názov súp. zložky

Súpisová
(eur)
300,00 EUR

Hnuteľný majetok
Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FELÍCIA EEF613, SB680BU, rok výroby 2001, VIN
TMBEEF61317344525
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Podmienky ponukového konania:
Hnuteľnú vec je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne však za súpisovú hodnotu uvedenú
v tejto ponuke.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
5OdK/15/2019 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 06.11.2019 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zapísaný v súpise majetku,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník, č. ú.: SK43 0900 0000 0051 6017 9524 VS: IČO alebo dátum
narodenia kupujúceho. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.

e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,

Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní, budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu najenskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie , rozhodne žreb správcu.
Vypratanie hnuteľných vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631, 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
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správca

K093128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalíková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 153, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/808/2018 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/808/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka: Anna Mihalíková, nar. 06.07.1981, trvale bytom: 090 03 Ladomirová
153 (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 „ZKR“) nezistil žiadny
majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR 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.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K093129
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:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov podľa § 167u zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení
Dlžník: Lukáš Hatala, nar.: 25.07.1986, Jarovnice 118, 082 63 Jarovnice, konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2OdK/329/2019
Ing. Jarmila Lišivková – správca
V Bardejove dňa 16.10.2019

Všeobecná časť
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Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/329/2019 zo dňa 10.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lukáš Hatala, nar.: 25.07.1986, Jarovnice 118, 082 63 Jarovnice.
Obchodný vestník:
Oznámenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v obchodnom vestníku 93/2019 zo dňa 16.05.2019 pod
značkou K041054.
Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu bol zverejnený v obchodnom vestníku 96/2019 zo dňa
21.05.2019 pod značkou K042898.
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok bola zverejnená v obchodnom vestníku 96/2019
zo dňa 21.05.2019 pod značkou K042900.
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu bol zverejnený v obchodnom vestníku 96/2019 zo
dňa 21.05.2019 pod značkou K042899.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku 134/2019 zo dňa 15.07.2019 pod
značkou K060616 (nákladný príves).
Prvé kolo ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1 (nákladný príves) bolo zverejnené
v obchodnom vestníku 137/2019 zo dňa 18.07.2019 pod značkou K062036.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku (osobné motorové vozidlo) bolo zverejnené
v obchodnom vestníku 146/2019 zo dňa 31.07.2019 pod značkou K066147.
Prvé kolo ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 2 (osobné motorové vozidlo) bolo zverejnené
v obchodnom vestníku 149/2019 zo dňa 05.08.2019 pod značkou K067639.

Zisťovanie majetku:
Lustráciou v katastrálnom portály som zistila, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľností.
Lustráciou v Centrálnom depozitári cenných papierov som zistila, že dlžník nemá vedený účet vlastníka
cenných papierov.
Listom zo dňa 16.05.2019 som vyzvala Okresné riaditeľstvo PZ Prešov, dopravný inšpektorát
o poskytnutie súčinnosti, či eviduje resp. v posledných troch rokoch evidovalo motorové vozidlo zapísané na
dlžníka.
Dňa 23.05.2019 mi bolo zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru v Prešove, dopravného
inšpektorátu oznámené, že dlžník je vlastníkom nákladného prívesu značky STEMA B 6075/H/-, ŠPZ: SB869YB,
rok výroby 2008 a držiteľom motorového vozidla AUDI A4 8E, AC kombi, rok výroby 2008, ŠPZ: SB055AU.
Ako víťaz ponukového konania uverejneného v obchodnom vestníku 137/2019 (nákladný príves) bola
vyhodnotená obchodná spoločnosť RENT – INVEST REALITY, s.r.o., Prešov, ktorá ponúkla za súpisovú zložku
č.1 (nákladný príves) najvyššiu kúpnu cenu – 74,- eur.
Manželka dlžníka – Kornélia Hatalová si ako oprávnená osoba uplatnila predkupné právo k súpisovej
zložke č. 1 (nákladný príves) a zložila na účet správcu najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Ako víťaz ponukového konania uverejneného v obchodnom vestníku 149/2019 (osobné motorové vozidlo) bola
vyhodnotená Mária Blašková, Dubnica nad Váhom, ktorá ponúkla za súpisovú zložku č.2 (osobné motorové
vozidlo) najvyššiu kúpnu cenu – 500,- eur.
Manželka dlžníka – Kornélia Hatalová si ako oprávnená osoba uplatnila predkupné právo k súpisovej zložke č. 2
(osobné motorové vozidlo) a zložila na účet správcu najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
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Rozvrhová časť
Výťažok zo speňaženia majetku zahrnutého do všeobecnej podstaty predstavuje sumu 574,- eur.
Súdny poplatok v zmysle položky 5 d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého do rozvrhu. Súdny poplatok predstavuje sumu 1,15 eur.
V zmysle § 13 ods. 1 vyhlášky 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 (ďalej len „vyhláška“): „...Odmena
z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti zákona.“
V zmysle § 20 ods. 1 vyhlášky správcovi prislúcha odmena 14 % z výťažku, t.j. 52,09 eur.

Prepočet odmeny:
- výťažok 574,- eur
- priradené pohľadávky proti podstate 201,84 eur
- základ pre výpočet odmeny 372,16 eur
- odmena 52,09 eur
V zmysle § 24b písm. e) vyhlášky prislúcha správcovi za užívanie priestorov kancelárie a personálne
zabezpečenie vedenia podateľne paušálna náhrada výdavkov vo výške 30 eur mesačne, a to za každú konkurznú
vec podľa štvrtej časti zákona.
Pohľadávky proti podstate/náklady konkurzu:
p. č.
Právny dôvod
1
Poštovné
2
Súdny poplatok zo speňaženia
3
Notárske poplatky
4
Odmena zo speňaženia
5
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za obdobie: 05/2019 - 10/2019
SPOLU

Suma
14,95 €
1,15 €
5,74 €
52,09 €
180,00 €
253,93 €

Celková hodnota výťažku: 574,- eur
Pohľadávky proti podstate v celkovej hodnote: 253,93 eur.
Celková suma prihlásených pohľadávok ku dňu zverejnenia oznámenia o zámere zostaviť rozvrh: 9.373,25
eur.
Výsledná suma určená na uspokojenie: 320,07 eur
Uspokojenie z výťažku :
p. č. Veriteľ
1
Slovenská republika – Daňový úrad Prešov
2
Sociálna poisťovňa, Bratislava
SPOLU

Prihlásená výška pohľadávky
8.973,10 €
400,15 €
9.373,25 €

Zistená výška pohľadávky
8.973,10 €
400,15 €
9.373,25 €

Výška uspokojenia
306,40 €
13,67 €
320,07 €
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Poučenie veriteľov v zmysle § 167u ods. 1 ZKR:
V ustanovení § 167u ods. 1 ZKR je uvedené, že: „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 ustanovení § 167u ods. 2 ZKR je uvedené, že: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“
V ustanovení § 167u ods. 3 ZKR je uvedené, že: „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet
alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca
poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.

K093130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotradyová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Libuša Kotradyová,
nar. 25.10.1976, trvale bytom Zimná 3585/1, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K093131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotradyová Libuša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Libuša Kotradyová, nar. 25.10.1976, trvale bytom Zimná 3585/1, 058 01 Poprad, týmto v súlade ust. § 167v ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K093132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oravec Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 8 / 3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/216/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/216/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako
„Správca“), v konkurznom konaní dlžníka: Vladislav Oravec, nar. 06.04.1956, bytom Okulka 8/3, 093 01 Vranov
nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod. sp. zn. 2OdK/216/2018,
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov.

I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je dosiaľ nespeňažený nehnuteľný majetok spadajúci do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 168/2019 zo dňa 02.09.2019.
Popis majetku Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 168/2019 z 02.09.2019 a je
predmetom tejto ponuky je nasledovný:

položka typ
č.
majetku
1.

stavba

súpisová
druh
parc. č. / LV
katastrálne
výmera
hodnota v EUR pozemku
súp. č.
číslo
územie
dom - podiel
5 000,00
11
121
Čičava
na dome

Štát

veľkosť
podielu

obec

okres

Čičava

Vranov nad
SR 1/8
Topľou

Obydlie
nie

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“), vlastným
odhadom Správcu.

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za cenovú ponuku,
ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie
informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u Správcu Dlžníka, prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu: spravca@akmazanec.com.

III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Mgr. Ivan Mazanec, správca, Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, do 15 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania
je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať
b. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená elektronicky do schránky správcu alebo v písomnej forme do správcovskej kancelárie Správcu,
a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo – VPK
2OdK/216/2018– NEOTVÁRAŤ.“
c. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do
15 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v
lehote), na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
d. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
e. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
f. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
g. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
h. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
i. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
j. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
IV. Iné skutočnosti

Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 14.10.2019

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K093133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václav Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snakov 129, 086 06 Snakov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/551/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/551/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/551/2019, zo dňa 29. 7. 2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Václav Bilý, nar. 8. 10. 1974, bytom 086 06 Snakov 129 a zároveň ma súd ustanovil do funkcie
správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 148/2019 dňa 2. 8. 2019, teda účinky vyhlásenia konkurzu
nastali 3. 8. 2019.
Týmto ako správca dlžníka oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som nezistila žiaden majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Václav Bilý, nar. 8. 10. 1974,
bytom 086 06 Snakov sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Eva Orbanová, správca

K093134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibríková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 365 / 7, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/304/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/304/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Iveta Cibríková, nar. 01.09.1977, bytom Slovenská 365/7, 094 31
Hanušovce nad Topľou, r.č.: XXXXXXXXXX, na majetok ktorej bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
07.05.2019 pod sp. zn.: 5OdK/304/2019 vyhlásený konkurz, v súlade s §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje:

III. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty, zaradeného vo všeobecnej podstaty
nasledovne:
·
·
·

osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA 1,6 16 V 4DS/M-AC, červená metalíza tmavá
rok výroby: 29.5.2001
VIN : WOLOTGF6915246205

EČ.: VT794BJ
Minimálna kúpna cena: 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
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Popis motorového vozidla: auto opotrebované, negarážované s platnou STK a EK stav tachometra 26 890 km
Podmienky III. kola verejného ponukového konania :
1/ Návrhy sa podávajú:
poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stela Wildeová, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, v
zalepenej obálke s výrazným označením :
„Verejné ponukové konanie – konkurz : " Iveta Cibríková – neotvárať "
do 04.11.2019
- Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia a poradovým číslom.
- Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty.
- Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
- Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.
- Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
- Na obálky, ktoré nebudú riadne označené, správca nebude prihliadať.

2/ Obálka musí obsahovať:
- riadnu identifikáciu hnuteľného majetku, ktorá musí byť zhodná s vyššieuvedeným označením,
- označenie ponúkanej kúpnej ceny, minimálne podľa horeuvedenej minimálnej kúpnej ceny
- doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného
alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 týždeň s označením obchodného mena, sídla a IČO;
u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia
OP alebo rodného listu,
- doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.v hodnote 100 % ponúknutej kúpnej ceny.

3/ Účastník verejného ponukového konania je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 350 EUR na
bankový účet správcu – IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835 vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom
53042019.
Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni
určenom na doručovanie ponúk.
4/ Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky na účet úpadcu.
- Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu.
- V prípade viacerých záujemcov o odkúpenie majetku súčasne má prednosť ponuka záujemcu, ktorá bola
doručená správcovi skôr.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5/ Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne dohodnutom priamo s dlžníkom na tel.č.:
+421 0903 100 822 Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční zo strany správcu v kancelárii dňa 06.
11. 2019
7/ Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých
záujemcov ponukového konania do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. - V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.
- V prípade, ak záujemca neuzatvorí bez riadne preukázaného dôvodu so správcom predloženú/preposlanú/
kúpnu zmluvu, prepadne uhradená zábezpeka v prospech konkurznej podstaty.

JUDr. Stela Wildeová
správca

K093135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duždová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 187/27 187/27, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1970
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/591/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/591/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marta
Duždová, nar. 23.01.1970, Slánska 187/27, 082 22 Ostrovany (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
106/2019 dňa 04.06.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 16.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Marta Duždová, nar. 23.01.1970, Slánska 187/27, 082 22 Ostrovany .
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K093136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pancurák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 543 / 87, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/677/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/677/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – Peter Pancurák nar.
24.10.1984, trvale bytom Dukelská 543/87, 087 01 Giraltovce, konkurzné konanie vedené pod sp. zn.
5OdK/677/2019 S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014
4758 1002, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
konkurz Peter Pancurák.

V Prešove, 16.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K093137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 152, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1980
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/623/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/623/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marián Cina,
nar. 03.03.1980, trvale bytom 090 16 Cernina 152 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
163/20189 dňa 23.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 16.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Marián Cina, nar. 03.03.1980, trvale bytom 090 16 Cernina 152.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K093138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Knap Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sveržov 26, 086 02 Sveržov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1958
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/662/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/662/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Knap,
nar. 18.06.1958, Sveržov 26, 086 02 Sveržov (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený:
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. správcu: S1880
(ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 171/2019 dňa
05.09.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 16.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Ján Knap, nar. 18.06.1958, Sveržov 26, 086 02 Sveržov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr v lehote 5 dní
odo dňa tohto zverejnenia.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K093139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Žáková - SHR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 118, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 028 469
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka Anna Žáková, nar. 08.06.1954, trvale bytom 090 03
Ladomirová 118, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Prešov, pod sp.zn. 2K/17/2017, oznamuje, že
do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: EMATECH, s.r.o., Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina,
IČO: 368 613 75, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
3597,55

K093140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 115, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1989
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/658/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/658/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Gábor,
nar. 28.11.1989, trvale bytom 059 71 Tvarožná 115 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn.
správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty Dlžníka:
Číslo súpisovej položky 1:
Popis: Osobné motorové vozidlo – VOLKSWAGEN GOLF, VIN: WVWZZZ1KZ8M346551, Druh (typ): AC KOMBI,
Farba: Strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2008, stav vozidla: v premávke , zistené závady: poškodená pravá
predná časť vozidla, EČV: KK811CA, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: bydlisko dlžníka.
Súpisová hodnota: 2.500,- Eur.
PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

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

352

Obchodný vestník 203/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

K093141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DAK TRANS, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 52 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 270 619
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/11/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/11/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE IV. kolo - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

PILÁT Insolvency Services, k. s., správca podstaty úpadcu: DAK TRANS, s.r.o., sídlom Levočská 52, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619 týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom
speňaženia majetku úpadcu:
DAK TRANS, s.r.o., sídlom Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619
v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej iba ako „SKAS“) zo dňa 30.05.2019, č.j. 107392/OSP I/2019
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Popis: Nákladné vozidlo, továrenská značka: IVECO EUROCARGO, VIN: ZCFA75A0002337801, rok výroby:
2000, stav vozidla: odhlásené z premávky, EČV: SL747BI, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: ulica
Továrenská, Stará Ľubovňa. Súpisová hodnota 2.000,- Eur.
II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR a to formou verejného ponukového konania.
V štvrtom kole verejného ponukového konania nie je určená minimálna kúpna cena, pričom úspešným
účastníkom ponukového konania v štvrtom kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Adresa na doručovanie ponúk:
PILÁT Insolvency Services, k. s., správca
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Tel.: +421 948 002 990, e-mail: spravca@akpilat.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia je vyššie uvedená súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty;
· každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 200,- Eur na bankový účet vedený pre
účely konkurzného konania IBAN: SK43 0900 0000 0051 4891 5787;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka vo výške 200,- Eur zložená na vyššie uvedený
bankový účet;
· v tomto kole ponukového konania nie je určená minimálna kúpna cena;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
vypratanie vecí je povinný zabezpečiť si úspešný záujemca vo vlastnej réžii a na svoje náklady;
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 21
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo
sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň,
záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,Konkurz 5K/11/2018 PONUKA-NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 16:00 hod.;
záujemca o nadobudnutie súpisovej zložky č. 2 – viď bod I. tejto výzvy je povinný zložiť zábezpeku vo
výške 200,- Eur na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK43 0900 0000 0051 4891
5787 v lehote doručenia obálky s ponukou;
každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky
odmietnu;
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR;
termíny ohliadok speňažovaného majetku je potrebné dohodnú individuálne so správcom telefonicky na
tel. číslo 0948 002 990, prípadne mailom na spravca@akpilat.sk

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu a nesmie byť starší ako 30
dní;
· záujemca – fyzická osoba podnikateľ, musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo kópiu osobného dokladu;
· záujemca – fyzická osoba nepodnikateľ, musí uviesť svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu občianskeho
preukazu, resp. iného identifikačného dokladu;
· v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania
· označenie predmetu kúpy;
· návrh kúpnej ceny;
· doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie kúpnej
ceny);
· spôsob vrátenia zaplatenej zábezpeky v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu, prípadne variabilného symbolu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí v súlade so záväzným pokynom SKAS, a to
v lehote do 7 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk v tomto ponukovom kole a vyhotoví o tom úradný
záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· SKAS má možnosť odmietnuť neprimerane nízku ponuku a aj všetky ponuky bez uvedenia dôvodu;
· zábezpeka úspešného záujemcu sa započíta na zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny;
· zábezpeka úspešného záujemcu v prípade nezaplatenia celej ponúkanej kúpnej ceny v lehote stanovenej
správcom prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú zábezpeku v lehote najneskôr do 7
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tomto kole na nimi oznámený bankový účet.

PILÁT Insolvency Services, k. s., správca, zast.:
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JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K093142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitáč Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 508, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1969
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/550/2018 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/550/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Juraj Mitáč, nar. 07.05.1969, Cintorínska 508,
094 35 Soľ, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K093143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lattová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 14/37, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Kollár
Sídlo správcu:
Levočská 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/359/2019 S1288
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/359/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V predmetnej právnej veci správca oznamuje doplnenie všeobecnej podstaty o prevyšujúci výťažok z
dražby, ktrorú navrhla osoba, ktorá vykonala realizáciu svojho záložného práva na majetku dlžníka.
§ 167 g ods. 2 ZKR, Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka.
Súpisová hodnota: 31 923,84 EUR
Mgr. Slavomír Kollár, správca

K093144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kimák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snina 0, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/574/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/574/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o ukončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Prešov spisová značka 5OdK/574/2019 -20 zo dňa 06.08.2019 publikovaným v
Obchodnom vestníku 154/2019 zo dňa 12.08.2019, pod podaním K069579, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Miroslav Kimák, nar. 11.12.1960, trvale bytom 069 01 Snina.
Správca dlžníka v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 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 ZKR, sa uverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku konkurz
zrušuje.
Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu, vychádzal pritom
najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia
za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. V Obchodnom vestníku OV 188/2019
zo dňa 30.09.2019, podanie K087096 v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR správca vyzval veriteľov na
podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok
tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku
dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K093145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Čierne 112, 086 37 Šarišské Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/607/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/607/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o ukončení konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Prešov spisová značka 5OdK/607/2019-17 zo dňa 09.08.2019 publikovaným v
Obchodnom vestníku 157/2019 dňa 15.08.2019, podanie K070805, bol vyhlásený konkurz na dlžníka Slavomír
Ferenc, nar. 14.06.1992, trvale bytom 086 37 Šarišské Čierne 112.
Správca dlžníka v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 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 ZKR, sa uverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku konkurz
zrušuje.
Počas celého konkurzu správca zabezpečoval zisťovanie majetku podliehajúceho konkurzu, vychádzal pritom
najmä zo zoznamu majetku predloženého úpadcom, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia
za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. V Obchodnom vestníku 193/2019 zo
dňa 07.10.2019, pod podaním K089376 v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR správca vyzval veriteľov na
podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok
tvoriaci všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku
dlžníka, na základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K093146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňak Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 125, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/637/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/637/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka: Michal Červeňak, nar. 18.02.1983, trvale bytom Lukov 125, 086 05 Lukov, v konkurze
vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/637/2019 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

·

veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava

a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 19: v celkovej sume 10.549,38 €

V Prešove, dňa 16.10.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca
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K093147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putnokiová Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrka 86, 049 42 Bôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/36/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/36/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Svetlana Putnokiová, nar. 05.12.1980, Bôrka 86, 049 42 Bôrka (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2019 zo dňa 27.08.2019
(K075569).
Pozemky:
Druh
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

Výmera
v m2
plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

plochy

a

43
442
22
33
437
189

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec Katastrálne
územie
Bôrka
Bôrka
Bôrka
Bôrka
Bôrka
Bôrka
Bôrka

LV
č.

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

171 169/2

1/8

54,- €

Bôrka

171 169/4

1/8

553,- €

Bôrka

171 169/5

1/8

28,- €

Bôrka

171 169/7

1/8

41,- €

Bôrka

30

169/3

1/16

273,- €

Bôrka

172 169/6

1/16

118,- €

Stavba:
Popis

Štát

Rodinný
dom
Rodinný
dom

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec Ulica

Katastrálne
územie

LV č.

Parcelné
č.

Bôrka

Bôrka

171 169/2

Bôrka

Bôrka

30

169/3

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisné
č.

Súpisová
hodnota

1/8

86

4 900,- €

1/16

85

4 500,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani právne vady. Predmetom verejného ponukového konania
sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom emailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Svetlana Putnokiová – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 171,
30 a 172- 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (Timonova 13, 04001 Košice) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú
kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej
osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti LV č. 171,
30 a 172 - Svetlana Putnokiová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na
účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K093148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ressler Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 181 / 7, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/422/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/422/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K093149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Géza Koloman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 488 / 37, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/96/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/96/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Garbiarska 5, 040 01 Košice, podľa ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I uznesením sp. zn. 30OdK/96/2019 zo dňa 12.04.2019,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 77/2019 zo dňa 18.04.2019, na majetok dlžníka: Koloman Géza,
narodený: 04.02.1971, bytom: Železiarenská 488/37, 040 15 Košice prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej
lehote veriteľ: ANTIK Telecom s.r.o. so sídlom Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36191400, dňa 11.09.2019
nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 88,14 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
11.09.2019.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andoga Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská 361 / 0, 049 51 Brzotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/83/2019 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/83/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167q odsek 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v spojení s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na
speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Predmet: Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo
vydaní Obchodného vestníka č. 88/2019 dňa 09.05.2019.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob
uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a meno a priezvisko alebo
názov záujemcu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173 5660.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosmail@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor 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.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K093151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysak 146, 044 81 Kysak
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/258/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/258/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka Lukáš Mirga, narodený: 1.11.1988, bytom: Kysak 146, 04481
Kysak, podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Mirga, s miestom podnikania: Budkovce 424, 07215
Budkovce, IČO: 47965126 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR
oznamujeme, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu
všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom
majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.
JUDr. Martin Morochovič
správca
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K093152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňková Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1893 / 12, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/458/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/458/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka Ildikó Daňková, narodená: 6.6.1977, bytom: Podjavorinskej
1893/12, 04011 Košice – Luník IX, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujeme, že ku dňu tohto
zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa
ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného
odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K093153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/463/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/463/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Morochovič, správca dlžníka Zuzana Rusinková, narodená: 11.8.1961, bytom: 04012 Košice –
Nad jazerom, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujeme, že ku dňu tohto zverejnenia nebol
zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j
ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní.
Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
JUDr. Martin Morochovič
správca

K093154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vyšňovská Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 210/48, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/197/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/197/2019

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

362

Obchodný vestník 203/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 21.10.2019

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

JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto v súlade
s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K093155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čižmár Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galaktická 1482 / 7, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/195/2018 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/195/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

1. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. zo dňa 22.5.2018, spis.zn. 32OdK/195/2018,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 101/2018 dňa 28.5.2018 K036554, bol na majetok dlžníka : Róbert
Čižmár, narod. 2.11.1971, bytom: Galaktická 7, 040 12 Košice, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za
správcu.

Súpis majetku dlžníka – Súpis všeobecnej podstaty bol v súlade s § 167j zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii / ďalej ZKR / zverejnený v Obchodnom vestníku č.144/2018 dňa 27.07.2018, súpisová zložka
majetku č.1 až 4:

- súpisová zložka majetku č. 01:
Pozemky v k.ú. Trnávka , okres Trebišov, druh orná pôda zapísané na LV č.397 Okresného úradu Trebišov,
parc.č. 201/1 o výmere 666 m2, podiel 2/48, hodnota OP/m20,3452 € a na parc.č.201/2 o výmere 710 m2, podiel
2/48, hodnota OP/m2 0,3452 €.
Deň zapísania: 23.7.2018
Súpisová hodnota: 19,69 €.

. súpisová zložka majetku č.02:
Pozemky v k.ú. Trnávka, druh orná pôda, zapísané na LV č.441 Okresného úradu Trebišov, parc.č. 398/2
o výmere 2330 m2, podiel 18/108,parc.č.398/7 o výmere 2604 m2, podiel 18/108, parc.č. 398/8 o výmere 3571
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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m2, v podiele 18/108, parc.č.398/9 o výmere 7729 m2, v podiele 18/108, parc.č. 400/2 o výmere 2609 m2,
v podiele 18/108, parc.č. 400/7 o výmere 2688, v podiele 18/108, parc.č. 400/8 o výmere 4242, v podiele 18/108,
parc.č. 400/9 o výmere 9870 m2, v podiele 18/108, hodnota 0,3452 €/m2.
Deň zapísania: 23.7.2018
Súpisová hodnota 2050,63 €.

- súpisová zložka majetku č. 03:
Pozemky v k.ú. Trnávka , druh orná pôda zapísané na LV č. 443 Okresného úradu Trebišov, parc.č. 418
o výmere 9968 m2, podiel 1/42, parc.č. 419 o výmere 16277 m2, druh trvalé trávnané porasty, podiel 1/42,
hodnota OP/m2 je 0,3452 €, hodnota TTP/m2 je 0,07 €.
Deň zapísania: 23.7.2018
Súpisová hodnota : 109,04 €

- súpisová zložka majetku č. 04:
Pozemky v k.ú. Trnávka, druh orná pôda zapísané na LV 536 Okresného úradu Trebišov, parc.č. 2127 o výmere
3856 m2, podiel 1/3, hodnota OP/m2 0,3452 €.
Deň zapísania: 23.7.2018
Sjúpisová hodnota: 443,70 €

Majetok bol speňažený podľa § 167n ods.1/ a § 167p zk.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, v I. kole
verejného ponukového konania, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 184/2018 dňa 24.9.2018, za použitia
Rozhodnutia Ústavného súdu SR pod vedením predsednícky Ivety Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna
14.novembra 2018, ktorý rozhodol: 1. vo veci vedenej pod sp.zn.PL.ÚS 20/2014. Správca s kupujúcim uzatvorili
kúpnu zmluvu dňa 4.2.2019 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na základe vyhodnotenia
uvedeného ponukového konania z 31.1.2019 , za kúpnu cenu 756,52 €. Následne na základe Návrhu na začatie
konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na Okresnom úrade Trebišov
v prospech kupujúceho, bol povolený zápis do katastra nehnuteľnosti v LV č.397, 443, 536, 441..

Okresný súd Košice I. po vyhlásení konkurzu poukázal na účet správcu dňa 13.9.2018 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu, podľa § 167a ods.1 písm.f/ ZKR a podľa bodu XI.uznesenia Okresného súdu Košice
I. z.d. 22.5.2018 č.k. 32Odk/195/2018, zverejnené v OV č.101/2018 K036554.

V konkurznej veci úpadcu nebola prihlásená zabezpečená pohľadávka prednostného veriteľa a z toho dôvodu
bola vytvorená všeobecná podstata.

V Obchodnom vestníku č.56/2019 dňa 20.03.2019.bolo podľa § 167u ods.1 ZKR zverejnené Oznámenie
o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
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2. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Príjmy celkom :

1.256,52 Eur

Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty, špecifikovanej v bode 1. tohto Rozvrhu
výťažku predstavuje sumu :
756,52 Eur.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorý súd podľa § 167a ods.1
písm.f/ ZKR poukázal po vyhlásení konkurzu na účet správcu :

500,00 Eur

Náklady konkurzu celkom: / podľa ust. §167u ods.2 ZKR / ::

889,28 eur

1. Paušálna odmena správcu poukázaná súdom na účet správcu

500,00 Eur

na základe uznesenia súdu z.d.22.5.2018, OV č.101/2018, bod XI.
2. Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku, súpis.zložka 1 podľa § 20 ods.1 písm.
MS SR č-665/2005 Z.z. :
64,21 Eur

a – d / vyhlášky

Spôsob výpočtu odmeny správcu pri speňažení súpisovej zložky majetku č.1-4, zo sumy 756,52 €- náklady
323,56 €= 432,96 t.j. výťažok pre výpočet odmeny SKP :
a/ zo sumy výťažku do 30 € 16 % = 4,8 €
b/ zo sumy výťažku nad 30 € do 330 € , 15 % = 45 €
c/ zo sumy výťažku nad 330-432,96 €=102,96 € je 14 % = 14,41 € €

Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu :
1.Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust.§24 písm.e/ vyhlášky č.665/2005 Z.z. od 06/2018
– 3/2019 / 30€x10mes.=
300,00 eur.
2.Poštovné :

1,90 eur

3.Cestovné náhrady:

16,40 eur

4.Notársky poplatok za overenie podpisu SKP:

5,26 eur

5.Súdny poplatok 0,2 % z výťažku podľa položky 5 písm.b/ Sadzobníka súdnych poplatkov:
- z výťažku 756,52 eur

1,51 eur

Príjem do podstaty z výťažku ..................................1256,52 eur
Náklady konkurzu

889,28 eur

Na rozdelenie veriteľom : ........................................ 367,24 eur
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Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 367,24 eur

Konečný rozvrh výťažku:

V súlade s ust.§ 167u, ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. po odpočítaní nákladov konkurzu, v konkurznej podstate zostali
finančné prostriedky na uspokojenie konkurzných veriteľov vo všeobecnej podstate v sume 367,24 eur.

p.č. Veriteľ

Prihlásená

Zistená

%podiel uspok./ Suma

pohľadávka pohľadávka

veriteľa

Neuhrad.

uspokoj. pohľad.

01 Slovenská konsolidačná, a.s.

66,38 €

66,38 €

1,87 %

6,87 €

59,51€

02.Slovenská konsolidačná a.s.

350,00 €

350,00 €

9,88 %

36,28 €

313,72€

03 Slovenská konsolidačná a.s.

66,38 €

66,38 €

1,87 %

6,87 €

59,51€

2737,49 €

77,32 %

04.Ministerstvo vnútra SR

2737,49 €

05 Colný úrad Košice

182,57 €

182,57 €

06 SR-Krajský súd BA

98,00 €

98,00 €

07 SRk-Krajský súd v BA

39,83 €

39,83 €

SPOLU.

3540,65 €

2,76 %

283,94 €
5,156

2453,55 €
18,93 €

10,14 €
1,12 %

3540,65 €

100 %

367,24 €

163,64 €

87,86 €
4,11 €

35,72 €

3173,51€

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K093156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriel Šoltés, správca dlžníka Alena Ducárová, narodená: 20.02.1976, bytom: Laborecká 462/6, 040 11
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Košice, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote si prihlásil prihláškou nezabezpečenej pohľadávky veriteľ OTP Banka Slovensko,
a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916, pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 19465,26 Eur.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K093157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kančiová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 63, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/283/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/283/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto zverejňuje doručenie prihlášky pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa
Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, 630 0 Zug, Švajčiarsko, IČO: 10002326 pod por. č. 1 v celkovej
sume 6.664,09 Eur.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K093158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kančiová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šamudovce 63, 072 01 Šamudovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/283/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/283/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka Kančiová
Irena nar. 25.07.1953 bytom Šamudovce č. 63, 072 01 Šamudovce, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
ZoKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K093159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škarupa Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topolianska 2754 / 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/196/2019 S833
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/196/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Milan Škarupa, nar. 22.01.1946, bytom Topolianska 2754/20, 070 01 Michalovce týmto oznamuje, že po
preskúmaní majetku dlžníka vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), správca zistil, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa
ust.
§ 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona),
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
JUDr. Juraj Špirko - spráca

K093160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Hrušovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 12, 053 01 Harichovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Koľveková
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/98/2019 S1354
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/98/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava v súpise majetku všobecnej podstaty.
Z dôvodu chyby v písaní v súpise majetku všeobecnej podstay zverejnenej v obchodnom vestníku č. 96/2019 dňa
21.5.2019 sa opravuje:
v súpisovej zložke majetku č.2 - vymazáva sa: LV č.2745 a opravuje sa na: LV č.5654
vymazáva sa: Šintava a opravuje sa na: Šoporňa
v súpisovej zložke majetku č.3 - vymazáva sa -LV č.2745 a opravuje sa na:LV č.2749

JUDr.Jana Koľveková, správca

K093161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 989 / 79, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/211/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/211/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K093162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenský Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Honce 15, 049 32 Honce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/392/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/392/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Milan Kamenský, nar. 06.06.1972, bytom: Honce č. 15, 049 32
Honce, IČO: 46 049 860, týmto v zmysle ustanovania §167 ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ ďalej len ZoKR / uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 13.10.2019.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský, správca

K093163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1645 / 5, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/398/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/398/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Jaroslav Pulko, nar. 26.07.1968, bytom: Zimná 1645/5, 075 01
Trebišov, týmto v zmysle ustanovania §167 ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len
ZoKR / uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ku dňu 14.10.2019.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.
JUDr. František Hadušovský, správca

K093164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ressler Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 181 / 7, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/422/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/422/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Žoldoš, správca, v predmetnej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
pohľadávky veriteľov:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, v celkovej prihlásenej sume 1524,32
EUR,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K093165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štofila Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Egreš 103, 075 01 Egreš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1991
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/470/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/470/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Martin Štofila, narodený:
31.03.1991, bytom: Egreš 103, 075 01 Egreš, týmto oznamuje, že do správcovského spisu v konkurznej veci
vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 26OdK/470/2019 je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Nahliadnutie do spisu si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0915 131 357, alebo e-mailom:
pjl.spravca@gmail.com.

V Trebišove, dňa 16. 10. 2019
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P/J/L k.s.
správca
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