Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

K093166
Spisová značka: 3K/1/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
"M O N T E C O" spol. s r.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 00 698 334,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: "M O N T E C O" spol. s r.o., so sídlom Hattalova 6, 831 03
Bratislava, IČO: 00 698 334 správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP
14, 811 06 Bratislava, zn, správcu: S1752.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093167
Spisová značka: 37K/30/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA,
so sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Lanagy, s. r.
o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, IČO: 46 108 700, takto
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Lanagy, s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10/A, 831 06
Bratislava, IČO: 46 108 700, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia,
písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093168
Spisová značka: 37K/53/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Remord, s. r. o., so sídlom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s., Bratislava, 811 08, Šoltésovej 2 zn.sp. S1436 o návrhu: CZT a.s., so sídlom Lísková
1513, Čáslav, 286 01, Česká republika, IČO: 252 72 322, právne zast.: Mgr. Tomáš Černák, so sídlom Žižkova 9,
811 02 Bratislava, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd povoľuje vstup nového veriteľa: CZT a.s., so sídlom Lísková 1513, Čáslav, 286 01, Česká republika, IČO:
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252 72 322, právne zast.: Mgr. Tomáš Černák, so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava so zistenými pohľadávkami v
celkovej sume ( 80.586, CZK) 3.123 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093169
Spisová značka: 8OdK/442/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Marek Tóth, Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava,
narodený: 14.11.1987, 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: Bc. Marek Tóth, Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava, narodený:
14.11.1987.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S310.

Ustanovuje správcu: JUDr. Karol Kovár, so sídlom Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, číslo správcu

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
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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. 1040/2019 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.
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 23.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093170
Spisová značka: 8OdK/443/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Polák, Kostolište 448, 900 62 Kostolište,
narodený: 02.05.1958, 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: Marian Polák, Kostolište 448, 900 62 Kostolište, narodený:
02.05.1958.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
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III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, so sídlom Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava, číslo
správcu S1786.
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. 1038/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

8

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

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 23.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093171
Spisová značka: 8K/56/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľov - veriteľov v 1. rade: Miroslav Zaťko, nar. 27.01.1984, bytom
Lánska 925/1, 017 01 Považská Bystrica, SR, v 2. rade Henrich Ručkay, nar. 11.02.1983, bytom Bodona 29, 921
01 Piešťany, SR, v 3. rade Richard Nejezchleb, nar. 02.05.1994, bytom Machkova 1645/8, 149 00 Praha 4, Česká
republika, v 4.rade Filip Dundáček, nar. 24.04.1995, bytom Dolní Krupá 138, 852 71 Dolní Krupá Česká republika, v
5. rade Janis Andersons, nar. 07.10.1986, bytom A. Nográdyho 3, 960 01 Zvolen, SR, spoločne zastúpení: PROLAW
s.r.o. so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HC Nové Zámky
s.r.o. so sídlom Svetlá 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 087 851
rozhodol
I. Súd vyzýva Dlžníka HC Nové Zámky s.r.o. so sídlom Svetlá 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 087 851 ( ďalej aj ako „
Dlžník“) , aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby
predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného
konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto
informácie súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú
uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu ( stav hotovosti, stav pokladne ),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II. Súd poučuje Dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje Dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť uložený trest
odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
IV. Súd vyzýva Dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol
vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K093172
Spisová značka: 8OdK/445/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Živický, Starhradská 3220/4, 851 05 Bratislava,
narodený: 15.01.1980, 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: Milan Živický, Starhradská 3220/4, 851 05 Bratislava,
narodený: 15.01.1980.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811
09 Bratislava, zn. správcu: S1799.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 1037/2019 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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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 23.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093173
Spisová značka: 8OdK/444/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Matej Šipoš, J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec,
narodený: 12.05.1982, 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: Matej Šipoš, J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec, narodený:
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12.05.1982.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1260.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Viera Fraňová, so sídlom Drevárska 23, 902 01 Pezinok, číslo správcu

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. 1034/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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správca 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 23.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093174
Spisová značka: 8OdK/446/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominik Cyril Dubeň, Landavova 3144/6, 841 01
Bratislava, narodený: 12.08.1994, 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: Dominik Cyril Dubeň, Landavova 3144/6, 841 01 Bratislava,
narodený: 12.08.1994.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, značka
správcu: S1639.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 1045/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 23.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093175
Spisová značka: 8OdK/447/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Polgár, Jablonové 296, 900 54 Jablonové,
narodený: 20.05.1988, 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: Branislav Polgár, Jablonové 296, 900 54 Jablonové, narodený:
20.05.1988.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1314.
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 ).
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IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 1050/2019 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
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 27.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093176
Spisová značka: 37OdK/445/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Stojková, nar. 24.06.1981, Stavbárska
5176/34, 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: Marcela Stojková, nar. 24.06.1981, Stavbárska 5176/34, 821
07 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Consilior Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 51, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S1874.
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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. 1036/2019 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
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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.
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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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.
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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
K093177
Spisová značka: 37OdK/446/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Kristína Spustová, nar. 23.03.1989, Malé Leváre
209, 908 74 Malé Leváre, 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: Bc. Kristína Spustová, nar. 23.03.1989, Malé Leváre 209, 908
74 Malé Leváre.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Tuhovčák, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava,
zn. správcu: S207.
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.
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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. 1051/2019 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
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JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093178
Spisová značka: 37OdK/447/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Šebesta, nar. 16.11.1963, Jasovská 13, 851
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: Dušan Šebesta, nar. 16.11.1963, Jasovská 13, 851 07
Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Michal Mudrák, so sídlom kancelárie Hurbanovo námestie 1, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S1374.
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. 1049/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
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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 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093179
Spisová značka: 37OdK/448/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Pudmarčík, Hlavná 24, 900 90 Dubová,
narodený: 13.01.1969, 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: Igor Pudmarčík, Hlavná 24, 900 90 Dubová, narodený:
13.01.1969.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, zn.
správcu:S1670.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 1060/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
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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.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 8.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093180
Spisová značka: 2K/52/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AUTO - TRADING s.r.o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 171, IČO: 47 250 364, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške, zapísanej v konečnom zozname
prihlásených pohľadávok pod č. 23 až 34
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093181
Spisová značka: 2K/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok dlžníka
1955, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Boženy Němcovej 954/29, takto
rozhodol

Alena Kirková, nar. 12. 04.

O d v o l á v a JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30 z funkcie
správcu konkurznej podstaty
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
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

39

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093182
Spisová značka: 4K/31/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HANCO s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 49/11, 984 01 Lučenec, IČO: 47 511 346, správcom ktorého je spoločnosť G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, IČO: 47 254 831, značka
správcu S1719, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 4 203,48 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 8-10 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093183
Spisová značka: 4K/78/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu HAMA s.r.o., so sídlom
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 055 760, správcom ktorého je spoločnosť KP recovery, k.s., so
sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu S 1568, o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 5 252,02 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 62 - 84 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

40

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093184
Spisová značka: 4K/24/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ITSG s.r.o., so sídlom Kpt.
Nálepku 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 675 130, správcom ktorého je spoločnosť HMG Recovery, k.s., so
sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 333 908, značka správcu S1565, o návrhu veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 4 966,42 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 244-247 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093185
Spisová značka: 1R/4/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VN-RF GROUP a.s., so
sídlom Janka Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 589 119, správcom ktorého je JUDr. Alexander Kasatkin, so
sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1615, o návrhu veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 5 334,09 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 161 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
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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 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093186
Spisová značka: 4K/32/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Akusha s.r.o., so sídlom
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 333 417, správcom ktorého je spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka správcu S1429, o návrhu veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 49 694,34 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 216-357 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093187
Spisová značka: 4K/32/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Akusha s.r.o., so sídlom
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 333 417, správcom ktorého je spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., so
sídlom kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, značka správcu S1429, o návrhu
spoločnosti Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 47 363 282,
právne zastúpená spoločnosťou Malata, Pružinský, Hegedüs & Partners, s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské
nivy 10, 821 09 Bratislava, IČO: 47 239 921, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09
Bratislava, IČO: 47 363 282 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Československá obchodná
banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, pri pohľadávkach vedených v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 42 - 46 vo výške 30 944,96 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
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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 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093188
Spisová značka: 4K/33/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Hajtovky, s.r.o., so sídlom
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, správcom ktorého je spoločnosť KASATKIN Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 382 888, značka správcu S 1812, o
návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na
potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 17 972,15 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 26/93-96, 39/150-153 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093189
Spisová značka: 4K/33/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Hajtovky, s.r.o., so sídlom
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 486 174, správcom ktorého je spoločnosť KASATKIN Recovery,
k.s., so sídlom kancelárie Komenského 14/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 382 888, značka správcu S 1812, o
návrhu spoločnosti EUROX s.r.o., so sídlom Mukačevská 12, 080 01 Prešov, IČO: 46 468 366, na potvrdenie
nadobudnutia pohľadávky, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa EUROX s.r.o., so sídlom Mukačevská 12, 080 01 Prešov, IČO: 46 468 366 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava 1, IČO: 00 686 930, pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 28/113-114 vo
výške 543 353,73 Eur.
Poučenie:
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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 16.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093190
Spisová značka: 30K/6/2014
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: J a T inovation, s.r.o., Alejová 5, 040
01 Košice, IČO: 36 579 106 o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
V r a c i a úpadcovi k rukám správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S832, nespotrebovanú časť preddavku v sume 729,84 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 729,84 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 19.03.2014 pod položkou denníka D19 - 20/2014 správcovi podstaty: JUDr.
Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832 na účet SK33 1100 0000
0026 2671 7133 do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K093191
Spisová značka: 30K/11/2013
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Alica Polláková, nar. 23.08.1953,
Jazmínová 5, 040 11 Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie Hlavná 20, 040
01 Košice , zn. správcu: S752, na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Alica Polláková, nar. 23.08.1953, Jazmínová 5, 040 11
Košice, z dôvodu splnenia konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka čo i len z časti
uspokojená a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne, v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
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dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej
inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, Odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.

Okresný súd Košice I dňa 15.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K093192
Spisová značka: 31K/12/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: WTT Slovakia s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Rázusová 49, 040 01
Košice - mestská časť Juh, IČO: 46 314 628, v zastúpení: JUDr. Maroš Vasilenko - likvidátor, o priznaní paušálnej
náhrady výdavkov predbežnému správcovi, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S795, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR.
JUDr. Miloš Kazimír, narodený: 12.04.1980, trvale bytom: Kvetná 55, 082 04 Drienov vykonávajúci funkciu
štatutárneho orgánu dlžníka od 24.08.2011 a Martin Vasilenko, narodený: 29.04.1980, trvale bytom: Ondavská 17,
040 01 Košice vykonávajúci funkciu štatutárneho orgánu dlžníka od 13.01.2012 sú povinní spoločne a nerozdielne
zaplatiť paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,- EUR predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom
kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S795 na účet č. SK41 1100 0000 0029 2883 4159, do 3 dní odo
dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 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).
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K093193
Spisová značka: 31K/12/2017
OZNAM
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: STAVOZEMIX, s.r.o., so sídlom: Mäsiarska 60, 040 01 Košice, IČO: 43
950 981, uznesením zo dňa 05.09.2019, č.k. 31K/12/2017-587 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname
pohľadávok pod č. 74 a 75 v celkovej výške 116,54 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2019.
Okresný súd Košice I dňa 10.10.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K093194
Spisová značka: 31K/63/2015
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: EAST INVEST s.r.o., so sídlom: Hlavná 88, 076 52 Veľký Horeš, IČO:
44 191 880, uznesením zo dňa 16.09.2019, č.k. 31K/63/2015-203 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname
pohľadávok pod č. 50 v celkovej výške 101,95 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 11.10.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K093195
Spisová značka: 31K/27/2018
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AGROITAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Staničná 207, 076 62
Dvorianky, IČO: 36 583 880, uznesením zo dňa 09.09.2019, č.k. 31K/27/2018-370 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok pod č. 8/1 až 8/62 v celkovej výške 1.230,10 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 11.10.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K093196
Spisová značka: 31K/60/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: BRAMIL, s.r.o., so sídlom
Metodova 61, 949 01 Nitra, IČO: 45 480 354, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01
Nitra, uznesením č.k. 31K/60/2014 - 367 zo dňa 26.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok v sume 20 462,06 eur
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
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813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2019.
Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K093197
Spisová značka: 31K/30/2011
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Šahy, n.o., v likvidácii, so sídlom Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy, IČO: 36 096 814, ktorého správcom je JUDr.
Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) 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 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K093198
Spisová značka: 31K/52/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : CALYPSO INVEST s.r.o., so
sídlom Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, IČO: 46 027 866, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom
kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 6 137,74 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.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
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K093199
Spisová značka: 31K/45/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SVENTEX, s.r.o., so sídlom
Nábrežná 12, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 528 561, ktorého správcom je JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 30 254,93 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.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K093200
Spisová značka: 31K/81/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Kristián Dibala, nar. 25.4.1990,
bytom 941 21 Komoča 274, ktorého správcom je Mgr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
uznesením č.k. 31K/81/2015 - 516 zo dňa 20.08.2019 zamietol návrh nadobúdateľa pohľadávok KRUK Česká a
Slovenská republika s.r.o., IČ: 24 785 199, so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika na vstup do konania zo dňa 28.06.2019. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2019.
Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K093201
Spisová značka: 31NcKR/6/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ing. Alice Krempaská, nar. 24.02.1969, bytom Majer Bé
479, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO:
37 450 638, s miestom podnikania Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka : Ing. Alice Krempaská, nar. 24.02.1969, bytom Majer Bé 479, 951 78 Kolíňany, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom Ing. Alice Belanová - NEFRETETE, IČO: 37 450 638 od pohľadávok, ktoré
vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 27.05.2017 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
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.
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.10.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K093202
Spisová značka: 31NcKR/6/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Hauser, nar. 19.11.1965, bytom Na hôrke 9, 949 11
Nitra, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Róbert Hauser, nar. 19.11.1965, bytom Na hôrke 9, 949 11 Nitra.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 16.10.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K093203
Spisová značka: 32K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: VODNÝ SVET, s.r.o. ,, v
konkurze", so sídlom Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36 344 567, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s.,
so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
rozhodol
I.
P r i z n á v a správcovi Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra
paušálnu odmenu vo výške 6.600,- eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu Slovenská insolvenčná k.s., so
sídlom kancelárie Párovská 26, 949 01 Nitra časť paušálnej odmeny vo výške 1.500,- eur zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 19/2019, do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 16.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K093204
Spisová značka: 2K/2/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslava Glazunová, rod.
Stanislavská, nar. 26.10.1979, trvale bytom Na hrunku 1661/95, 093 01 Vranov nad Topľou, adresa na doručovanie:
Sídl. Lúčna 818/41, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu: Miroslava Glazunová, rod.
Stanislavská, nar. 26.10.1979, trvale bytom Na hrunku 1661/95, 093 01 Vranov nad Topľou, adresa na doručovanie:
Sídl. Lúčna 818/41, 093 01 Vranov nad Topľou, zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 16.07.2019 č. 135/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093205
Spisová značka: 5OdK/537/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Gabčo, nar. 02.12.1960,
trvale bytom Slnečná 118/18, 059 52 Stará Lesná, správcom ktorého je Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom
kancelárie Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov, IČO: 48 143 448, o podaní správcu, takto
rozhodol

Určuje, že na podanie veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, IČO:
424995000017 v celkovej sume 621,92 EUR a 30,00 EUR doručené správcovi dňa 19.08.2019 sa p rihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093206
Spisová značka: 1K/41/2014

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: DSV-AS, a.s. v konkurze, so
sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 465 101, správcom ktorého je iTRUSTee Restructuring, k. s.,
so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na vylúčenie majetku zo súpisu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
udeľuje správcovi súhlas na vylúčenie majetku úpadcu a to pohľadávok úpadcu zapísaných do súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 219/2014 dňa 14.11.2014 pod por. č. 1, 3 - 22, 24 a
pohľadávok pod por. č. 25 až 28 zapísaných v rámci doplnenia súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 74/2018 dňa 17.04.2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 16.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K093207
Spisová značka: 40NcKR/28/2017
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. arch. Ján Cimra, nar. 8.4.1951, trvale bytom
Nad tehelňou 6, 911 01 Trenčín, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka Ing. arch. Jána Cimru, nar. 8.4.1951, trvale bytom Nad tehelňou 6, 911 01 Trenčín, na povolenie
oddlženia z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Trenčín písomne v
dvoch vyhotoveniach (§ 167 ods. 5 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, ktorej veci sa
týka, kto ho robí, čo sa ním sleduje, podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej. Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na
podanie odvolania.

Okresný súd Trenčín dňa 16.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K093208
Spisová značka: 38K/13/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť
HTP Plus, s. r. o. v likvidácii so sídlom Stavbárov 30053/1, 971 01 Prievidza, IČO 36 311 766, ktorého predbežným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom je obchodná spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie
Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, o odmene a výdavkoch predbežného
správcu takto
rozhodol
I. Predbežnému správcovi obchodnej spoločnosti I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom
kancelárie Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436 sa priznáva paušálna
náhrada výdavkov vo výške 1 500,- eur.
II. U p r a v u j e sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila
predbežnému správcovi I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Bratislavská 63/21,
911 05 Trenčín, IČO 36 865 265, značka správcu S1436, priznanú odmenu vo výške 1 500,- eur a to z preddavku
zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 16/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku
prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 16.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K093209
Spisová značka: 36OdK/85/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Marianna Krčmáriková, narodená
07.12.1970, trvale bytom A.Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď, podnikajúceho pod obchodným menom Mgr. Marianna
Krčmáriková, s miestom podnikania A. Hlinku 3058/16, 926 01 Sereď, IČO: 41 214 269, správcom majetku ktorého je
JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu: S1477, o
určenie, či sa na podanie veriteľa MIB Invest, s.r.o., Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 50 154 320, ktorým bola v konkurze uplatnená pohľadávka, prihliada ako na prihlášku, takto
rozhodol
Na podanie veriteľa MIB Invest, s.r.o., Landererova 7743/6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50
154 320, ktorým si uplatňuje prihláškou pohľadávku v sume 16.068,49 €, sa p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
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K093210
Spisová značka: 28OdK/329/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oliver Lőrincz, narodený 12.04.1975, trvale bytom 925 91
Kráľová nad Váhom 711, podnikajúceho pod obchodným menom Oliver Lörincz, IČO: 41 869 605, s miestom
podnikania 925 91 Kráľová nad Váhom 711, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 27.10.2017,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oliver Lőrincz, narodený 12.04.1975, trvale bytom 925 91
Kráľová nad Váhom 711.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa,
IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.10.2019, vedený pod položkou registra 1036/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
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iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K093211
Spisová značka: 25K/4/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: TRANSCONT PLUS, s.r.o., M. R. Štefánika 6/1178, 926 01
Sereď, IČO: 36 274 950, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17495/T,
predbežným správcom ktorého je: JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná
28/7, 929 01 Dunajská Streda, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500,00 Eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu
výdavkov vo výške 1.500,00 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 10/2019, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
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K093212
Spisová značka: 25K/4/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: TRANSCONT PLUS, s.r.o., M. R. Štefánika 6/1178, 926 01
Sereď, IČO: 36 274 950, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17495/T,
predbežným správcom ktorého je: JUDr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská
Streda, uznesením č. k. 25K/4/2019 - 70 zo dňa 10.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 17.09.2019
zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K093213
Spisová značka: 5K/9/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FADEN-SK, s.r.o., so sídlom Zámocká
34, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 648 821 (do 06.06.2016 so sídlom Kukučínova 772, 024
01 Kysucké Nové Mesto) uznesením 5K/9/2016-433 zo dňa 4.9. 2019 povolil vstup nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v
rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 22.743,55 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č.
7-20.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 28.9. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K093214
Spisová značka: 1OdK/207/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Peter Novotný, nar. 12.11.1970, bytom 034 01
Ružomberok, adresa na doručovanie Priehrada 52, 034 01 Ružomberok - Hrboltová, podnikajúceho pod obchodným
menom Peter Novotný, s miestom podnikania Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 339 338, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom
Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Novotný, nar. 12.11.1970, bytom 034 01 Ružomberok,
podnikajúceho pod obchodným menom Peter Novotný, s miestom podnikania Textilná 23, 034 01 Ružomberok, IČO:
37 339 338.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tomáš Pobijak, so sídlom kancelárie Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok,
IČO: 52 644 511.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 01.07.2019 a vedený
pod položkou registra 1099/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
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,
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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
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
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zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K093215
Spisová značka: 9OdK/297/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Michal Králik, nar. 25.12.1980, trvale bytom Zelená
3739/9, 036 08 Martin - Priekopa, do 16.03.2010 podnikajúci pod obchodným menom Michal Králik, s miestom
podnikania Zelená 3739/9, 036 08 Martin, IČO: 43 579 043, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00
Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Králik, nar. 25.12.1980, trvale bytom Zelená 3739/9, 036
08 Martin - Priekopa.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 14 168 235.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14 168 235 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 18.09.2019 a vedený pod
položkou registra 1553/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde 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.
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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.
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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 Žilina dňa 16.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K093216
Spisová značka: 9OdS/5/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomír Sobkovčík, nar. 13.02.1966, trvale bytom Veterná
400/10, 029 42 Bobrov, do 31.08.2010 podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Sobkovčík, s miestom
podnikania Veterná 400, 029 42 Bobrov, IČO: 41 962 672 (do 21.08.2005 podnikajúci pod IČO: 31 096 433),
zastúpeného: JUDr. Eva Luticová, advokát, so sídlom Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, IČO: 42 396 701, o
návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Dlžníkovi: Ľubomír Sobkovčík, nar. 13.02.1966, trvale bytom Veterná 400/10, 029 42 Bobrov poskytuje
ochranu pred veriteľmi.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022
01 Čadca, IČO: 48 143 448.
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 bez zbytočného odkladu informovať o začatí insolvenčného konania známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte
ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských štátov.
V.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.
VI.
Účastníkov 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.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi
ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a).
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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 o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K093217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bognárová Sandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská cesta 122 / 41, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1989
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/84/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/84/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P-V, k.s. so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca dlžníka Sandra Bognárová, trvale
bytom Krajinská cesta 122/41, 900 21 Svätý Jur, dátum narodenia 27.06.1989, v konkurznej veci vedenej na
Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn. 8OdK/84/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
predmetný konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 17.10.2019
P-V, k.s.
správca konkurznej podstaty

K093218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Klepochová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zochova 16, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Piršel, so sídlom kancelárie Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, č. správcu S1670, správca úpadcu
p. Soni Klepochovej, nar.: 18.12.1965, bytom: Zochova 16, 811 03 Bratislava, oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „ZKR“) zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo budú
uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty, a to konkrétne:

a)
EUR;

nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88

b)

zrážok zo mzdy Úpadcu za obdobie od 02/2016 do 09/2019 v celkovej výške 4.571,87 EUR.
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Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: Veriteľský výbor, nezabezpečení veritelia 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.

K093219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Végh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanácka 1491/1, 821 04 Bratislava - Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1954
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/219/2019 S 1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/219/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKKP, k.s., správca dlžníka (úpadcu) Juraj Végh, narodený 24.05.1954, trvale bytom Hanácka 1491/1, 821 04
Bratislava - Ružinov, v rámci konkurzu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8OdK/219/2019,
touto cestou v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 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“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popierania pohľadávok
iným veriteľom prihlásenej pohľadávky. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok,
pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.

Číslo účtu - IBAN: SK37 1100 0000 0029 2384 4454

Účet vedený v: Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka pre príjemcu: 8OdK/219/2019 - kaucia

SKKP, k.s. v zast. JUDr. Michal Polák, komplementár
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K093220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tománek Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 8680 / 24, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/338/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/338/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec

Deň zápisu majetku Dôvod
zapísania
Popis
Rok výroby
do súpisu
majetku do súpisu
Mobilný telefón Samsung Galaxy
S8+ 64GB
17.10.2019
§ 167h ods. 1 ZKR
(neuvedené)
IMEI: 354358/08/278099/4, S/N:
R58J33ESSLN

Stav
opotrebovanosti
Používaný
opotrebovaný

Spoluvl. podiel Súpisová
Úpadcu
hodnota v €
/

1/1

350 EUR

V Bratislave, dňa 17.10.2019
P-V, k.s.
JUDr. Peter Valachovič, komplementár
Správca konkurznej podstaty dlžníka

K093221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Horváth, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 668/15, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. , PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/328/2019/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/328/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 8OdK/328/2019 zo dňa 07.08. 2019, som bol ustanovený do
funkcie správcu úpadcu Róbert Horváth, Bc., dátum narodenia 17.04. 1974, trvale bytom Sadová 668/15, Zohor
900 51 (ďalej len „Dlžník“).
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V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) konkurzu
podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný
správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR a z vyplývajúceho vyjadrenia
Dlžníka na osobnom stretnutí a následného spísania Zápisu o preskúmaní pomerov dlžníka a jeho podpísania
Dlžníkom aj Správcom a vychádzajúc zo Zoznamu majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu,
správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZKR.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1, prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Róbert Horváth, Bc., dátum narodenia 17.04. 1974, trvale bytom Sadová 668/15, Zohor 900 51 sa zverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Róbert Horváth, Bc., dátum
narodenia 17.04. 1974, trvale bytom Sadová 668/15, Zohor 900 51, č. k. 8OdK/328/2019 v súlade s ust. § 167v
ods.1, ZKR zrušuje.
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.

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca

K093222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészáros Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zornička 910 / 3, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/431/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/431/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690, správca dlžníka: Róbert Mészáros, nar.
30.05.1961, Zornička 910/3, 924 01 Galanta, 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: Cintorínska 22, 81108 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901919180, emailom: office@agbr.sk.
V Bratislave, dňa 17.10.209
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K093223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészáros Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zornička 910 / 3, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/431/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/431/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690, správca dlžníka: Róbert
Mészáros, nar. 30.05.1961, Zornička 910/3, 924 01 Galanta, 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 popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno
skladať na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., č.ú.: 2926912897/1100, VS: 374312019, do poznámky
prosím uviesť „konkurz Róbert Mészáros“.

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 Bratislave, dňa 17.10.2019
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K093224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészáros Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zornička 910 / 3, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/431/2019 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/431/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Róbert Mészáros,
nar. 30.05.1961, Zornička 910/3, 924 01 Galanta, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Bratislava., sp. zn. 37OdK/431/2019 zo dňa 09.09.2019 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 Róbert Mészáros, date of birth 30.05.1961, address: Zornička 910/3, 924 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Galanta, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Bratislava No. 37OdK/431/2019 dated of 09th of September 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 201/2019 dňa 17.10.2019.
Dňom 18.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava a was Publisher Journal 201/2019 on 17th of October 2019.
Bankruptcy was declared on 18th 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 .
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5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Vojtech Agner, Cintorínska 22 811 08 Bratislava,
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. Vojtech Agner, Cintorínska
22, 811 08 Bratislava, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
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 Bratislave, dňa 17.10.2019
In Bratislava, on 17th of October 2019
JUDr. Vojtech Agner, správca konkurznej podstaty
JUDr. Vojtech Agner, trustee
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K093225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Krasňanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/199/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/199/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Jozefína
Krasňanská, nar. 11.06.1957, trvale bytom L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
048/285 11 03.

V Bratislave dňa 17.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K093226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Krasňanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/199/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Jozefína
Krasňanská, nar. 11.06.1957, trvale bytom L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok, týmto v súlade s § 167
l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom
v konkurznom konaní sp. zn.: 8OdK/199/2019. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 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.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Bratislave dňa 17.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K093227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Krasňanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/199/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/199/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Jozefína Krasňanská, nar. 11.06.1957, trvale bytom L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/199/2019 zo dňa 10.07.2019,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č.139/2019 zo dňa 22.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 8OdK/199/2019-18 zo dňa 10.09.2019, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č.180/2019 zo dňa 18.09.2019, bola za správcu dlžníka ustanovená spoločnosť: KP
recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Jozefína Krasňanská, born: 11th of June 1957, address: L.
Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok, Slovak republic, our duty is to inform you that with the resolution
of the District Court in Bratislava I, proc. no: 8OdK/199/2019 dated on 10th of July 2019, which was
announced in the Commercial Bulletin No. 139/2019 from 22nd of July 2019, bankruptcy procedure was
declared on the Debtor's property. Subsequently, with the resolution of the District Court in Bratislava I,
proc. no: 8OdK/199/2019-18 dated on 10th of September 2019, which was announced in the Commercial
Bulletin No. 180/2019 from 18th of September 2019, the company KP recovery, k. s., Štefanovičova 14, 811
04 Bratislava, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 8OdK/199/2019 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to the
Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the
No. 8OdK/199/2019 (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
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The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave dňa 17.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K093228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aleander Kadlec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/418/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/418/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Mularčíková, správca konkurznej podstaty Alexander Kadlec, nar. 18.08.1980, trvale bytom
Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava Vajnory týmto oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava, a
to počas stránkových hodín: pondelok až štvrtok 08:00-11:30 hod. a 12:30-15:30 hod., piatok 08:00-11:30 hod. a
12:30-15:00 hod. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať
písomne
na
adresu
správcu
alebo
telefonicky
na
t.
č.:
0903787348,
mail:
barbora.mularcikova@mularcikpartners.sk.
JUDr. Barbora Mularčíková, správca

K093229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aleander Kadlec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.8.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/418/2019 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/418/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 Alexander Kadlec,
nar. 18.8.1980, trvale bytom: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava – Vajnory ďalej len „úpadca“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 37OdK/418/2019 zo dňa 5.9.2019 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 Alexander Kadlec, born: 18.8.1980, address: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava Vajnory hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I No. 37OdK/418/2019 dated of 5th of September 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.193/2019 dňa 7.10.2019.
Dňom 8.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 193/2019 on 7th of October 2019.
Bankruptcy was declared on of 8th 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. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie
Námestie M. Benku 15, 811 07 Bratislava, 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. Barbora Mularčíková, sits:
Námestie M. Benku 15, 811 07 Bratislava, 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 Bratislave, dňa 17.10.2019
In Bratislava, on 17th of October 2019
JUDr. Barbora Mularčíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Barbora Mularčíková, trustee
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K093230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendreiová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podniková 1283 / 1, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/267/2019 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/267/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca vyššie uvedeného úpadcu týmto oznamuje, že konkurz na majetok tohto úpadcu sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia sa konkurz zrušuje.

K093231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jiří Kvasnička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1980
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/413/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/413/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ing. Jiří Kvasnička, nar. 19.09.1980, bytom L.
Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Jiří Kvasnička_kaucia
Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*
* „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000 eur.“

V Bratislave, dňa 17.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
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K093232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Zemko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kadnárová 2541/108, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/395/2019 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/395/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Mularčíková, správca konkurznej podstaty Vladimír Zemko, nar. 12.11.1967, trvale bytom
Kadnárová 2541/108, 831 06 Bratislava týmto oznamujem, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava, a to
počas stránkových hodín: pondelok až štvrtok 08:00-11:30 hod. a 12:30-15:30 hod., piatok 08:00-11:30 hod. a
12:30-15:00 hod. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať
písomne
na
adresu
správcu
alebo
telefonicky
na
t.
č.:
0903787348,
mail:
barbora.mularcikova@mularcikpartners.sk.
JUDr. Barbora Mularčíková, správca

K093233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pálka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 1507/28, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/232/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/232/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 167l ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ : Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava
Suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok : 29 224,82 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok (doručenie prihlášky) : 17.10.2019

Dňa 17.10.2019

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

86

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

K093234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Zemko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kadnárová 2541/108, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/395/2019 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/395/2019
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 Vladimír Zemko,
nar. 12.11.1967, trvale bytom Kadnárová 2541/108, 831 06 Bratislava ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 8OdK/395/2019 zo dňa 27.8.2019 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 Vladimír Zemko, born: 12.11.1967, address: Kadnárová 2541/108, 831 06 Bratislava
hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I No.
8OdK/395/2019 dated of 27th of August 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.189/2019 dňa 1.10.2019.
Dňom 2.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 189/2019 on 1st of October 2019.
Bankruptcy was declared on of 2nd 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.
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie
Námestie M. Benku 15, 811 07 Bratislava, 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. Barbora Mularčíková, sits:
Námestie M. Benku 15, 811 07 Bratislava, 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
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obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
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).
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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 Bratislave, dňa 17.10.2019
In Bratislava, on 17th of October 2019
JUDr. Barbora Mularčíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Barbora Mularčíková, trustee

K093235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Hlavenková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapajevova 3920/5, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/194/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/194/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

ng. Anna Bružeňáková, správca úpadcu Renáta Hlavenková, narodená 14.04.1970, trvale bytom Čapajevova
3920/5, 851 01 Bratislava,IČO: 35 841 885 v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok do zoznamu pohľadávok bola zapísaná následovná pohľadávka :
VERITEĽ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Dátum zápisu: 23.09.2019
Prihlásená pohľadávka:
pohľadávka vo výške 1082,11 Eur vyplývajúca z Rozsudku sp.zn. 12C/320/2015-79 vydaného OS Bratislava I. zo
dňa 7.2.2019
Celková suma prihlásených pohľadávok 1082,11 Eur
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K093236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 471 / 3, 840 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
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Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/430/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/430/2019
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 Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 8OdK/430/2019 zo dňa 09.09.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku OV č. 201/2019 dňa 17.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Viera
Berkyová, nar.: 16.09.1986, trvale bytom Hodálova 471/3, 840 04 Bratislava, (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Bratislava I No. 8OdK/430/2019, dated September 09th 2019, published in Commercial Journal No.
201/2019 on October 17th, 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Mgr.
Viera Berkyová, birthdate: 16.09.1986, with domicile at Hodálova 471/3, 840 04 Bratislava, Slovakia.
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Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 18.10.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Bratislava I came into force on October 18th, 2019. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have 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 address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Križkova 9, 811 04 Bratislava, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
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 exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims.
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.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ 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.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed 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 Úpadcu, 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. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. 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 securities 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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. 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,
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.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
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cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall 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 uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
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.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K093237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 471 / 3, 840 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/430/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/430/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Mgr. Viera Berkyová, nar.: 16.09.1986, trvale bytom Hodálova 471/3, 840
04 Bratislava, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania
a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Križkova 9
811 04 Bratislava
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v úradných hodinách: pondelok - piatok od 09.00-12.00 hod a od 13.00-16.00 hod..

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K093238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Suchánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/31/2017 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/31/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I., sp. zn. 8OdK/31/2017-23 zo dňa 13.07.2017 (ďalej len „uznesenie“) súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Suchánek, nar. 14.11.1976, bytom Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, a za
správcu bol ustanovený AB restructuring k.s., Dostojevského 19, Bratislava, zn. správcu S1611 (ďalej len
„správca“). Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 5.4.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR dňa 11.04.2019, súd odvolal správcu a ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ing. Viera Fraňová,
Drevárska 23, Pezinok, zn. správcu S1260 (ďalej len „nový správca“).
V zmysle ust. §167q ods. 1 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), nový správca vyhlasuje:
I. kolo verejného ponukového konania za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 16.10.2019 pod zn. K091875.
Predmetom ponukového konania je pohľadávka dlžníka, ktorú správca nevymohol ani v lehote šiestich
mesiacov od vyhlásenia konkurzu.
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Druh majetku: peňažná pohľadávka
Dlžník: Ján Kiszler, r. Kiszler
Suma pohľadávky: 20 000,00 €
Súpisová hodnota pohľadávky: 20 000,00 €
Právny dôvod vzniku pohľadávky: pôžička poskytnutá v hotovosti, záväzok povinného overený Notárskou
zápisnicou, ktorá obsahuje vyhlásenie povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlas s vykonateľnosťou a exekúciou
podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, zo dňa 05.10.2017. Pohľadávka je vymáhateľná a nepremlčaná.
Uchádzačom, resp. záujemcom o odkúpenie majetku dlžníka môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická
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osoba. Ponuka záujemcu musí obsahovať:
a) obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
b) adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
c) IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
e) telefonické alebo e-mailové spojenie,
f) kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní (v prípade
záujemcu podnikateľa).
g) zámer záujemcu odkúpiť pohľadávku evidovanú v súpise majetku všeobecnej podstaty pod súpisovým
číslom 1 – pohľadávka voči dlžníkovi Ján Kiszler, a navrhovanú kúpnu cenu tohto majetku,
g) dátum a podpis oprávnenej osoby
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 15-ty deň od zverejnenia tohto verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Záväzné ponuky je potrebné doručiť do kancelárie nového správcu v listinnej podobe (nie
faxom ani mailom) najneskôr v posledný deň lehote v úradných hodinách. Zmeškanie lehoty nie je možné
odpustiť. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito podmienkami verejného
ponukového konania sa neprihliada.
Obálky s ponukami sú záujemcovia povinní zaslať k spisovej značke 8OdK/31/2017, na obálke uviesť: "I. kolo
verejné ponukové konanie Peter Suchánek – Neotvárať".
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky neobsahujúce vyššie uvedené
náležitosti sa nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca
môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným záujemcom sa bude
prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je suma za odkúpenie majetku dlžníka
najvyššia.
Záujemca o kúpu majetku dlžníka je povinný zložiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a to do 16:00 hod. toho dňa na účet správcu číslo: IBAN: SK54 1100
0000 0026 2380 9665 vedený v Tatra banke, a. s, pod variabilným symbolom: 8312017, a v správe pre
prijímateľa uchádzač uvedie svoje obchodné meno, resp. meno a priezvisko. V opačnom prípade sa na ponuku
neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke do 5
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie záväzných ponúk sa uskutoční deň nasledujúci po dni kedy uplynula lehota na
predkladanie ponúk v sídle správcu.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku s navrhnutou neprimerane nízkou kúpnou cenou.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ak sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Dňa 17.10.2019, správca
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K093239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lucie Poppovej 482 / 35, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Kováčik, PhD.
Sídlo správcu:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 32, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/184/2019 S1557
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/184/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Kováčik, PhD., v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a preto konkurz končí. Týmto oznámením
sa konkurz zrušuje.
Ján Kováčik, S 1557

K093240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jobová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1045, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/260/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Mária Jobová, nar. 02.04.1978, 925 85 Neded 1045,
týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehotY bola doručené do kancelárie správcu
prihláška veriteľa :
1/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2,821 08 Bratislava, IČO:
47 258 713,
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 17.482,33€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 4.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

K093241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1020/78, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
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Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/116/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.05.2019 č. k.: 36OdK/116/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 96/2019 zo dňa 21.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech
Kovács, nar. 07.04.1961, trvale bytom Bratislavská 1020/78, 932 01 Veľký Meder (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“).V súlade s ustanovením § 167p ods. 1
v spojení s § 167n ods. 1 druhá veta 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“) týmto vyhlasuje prvé kolo
ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 142/2019 zo dňa 25.07.2019, a to:
A. POZEMKY :
Parcela registra
Č.
súp.
Druh
"E"
zložky:
pozemku
parcela č.:

Výmera LV č.

Katastrálne
územie

1

884/2

orná pôda

759 m2

1875 Horné Mýto

2

885/201

orná pôda

1 194 m2 1875 Horné Mýto

3

885/202

orná pôda

101 m2

1875 Horné Mýto

4

922/1

orná pôda

104 m2

1875 Horné Mýto

5

1074/2

orná pôda

4 841 m2 1875 Horné Mýto

6

1074/3

orná pôda

119 m2

7

999

orná pôda

6 154 m2 1897 Horné Mýto

8

1231/1

orná pôda

1 610 m2 1897 Horné Mýto

9

1231/2

lesný
pozemok

44 m2

1875 Horné Mýto

1929 Horné Mýto

Obec
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto
Horné
Mýto

Spoluvlastnícky
dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

1/2

351,00 EUR

1/2

552,00 EUR

1/2

47,00 EUR

1/2

48,00 EUR

1/2

2 236,00 EUR

1/2

55,00 EUR

1/2

2 843,00 EUR

1/2

744,00 EUR

1/2

20,00 EUR

Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod..
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny je stanovená na 100% súpisovej hodnoty majetku. Víťazom sa
stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej
kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 361162019 a uvedením poznámky:
„Záloha konkurz Kovács“ a mena, priezviska alebo obchodného mena 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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Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Vojtech
Kovács, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Súbor majetku, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky, čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas Záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely predmetného
ponukového konania. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o bližšie informácie
bilsky.spravca@gmail.com.

je

možné

zasielať

na

e-mailovú

adresu

kancelárie

Správcu:

Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní odo dňa skončenia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu na
adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých záujemcov
na adresu e-mailového kontaktu záujemcu uvedenú v ponuke. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný
bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Vojtech Kovács, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že správny
poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a prípadne iné poplatky
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu
zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju
zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky 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:
„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. 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.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(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.
(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.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K093242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudá Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čepeňská 1213/25, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/214/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/214/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/214/2019 - 12 zo dňa 16.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Eva Chudá, nar. 03.09.1975, trvale bytom Čepeňská 1213/25, 926 01 Sereď, dlžník bol zbavený
všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 139/2019 dňa
22.07.2019.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Eva Chudá, nar. 03.09.1975, trvale bytom
Čepeňská 1213/25, 926 01 Sereď, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 25OdK/214/2019 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová,správkyňa dlžníka

K093243
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 17.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 36 865 281
Prihlásená suma: 1.037,87 EUR

V Trnave, dňa 17.10.2019
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K093244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kerďo Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bellova Ves 147, 930 52 Bellova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/246/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/246/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/246/2019 - 13 zo dňa 26.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Štefan Kerďo, nar. 01.11.1980, trvale bytom 930 52 Bellova Ves č. 147, dlžník bol zbavený
všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2019 dňa
05.08.2019.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Štefan Kerďo, nar. 01.11.1980, trvale bytom 930
52 Bellova Ves č. 147, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/246/2019 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K093245
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 17.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: Súkromná materská škola BESST, nezisková organizácia, Limbová 3/3, 917 02 Trnava,
IČO: 42 165 997
Prihlásená suma: 5.195,67 EUR

V Trnave, dňa 17.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K093246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Görcs Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné Kračany 216, 930 03 Kostolné Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/207/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Tibor Görcs, nar.: 14.08.1978, bytom Pinkove Kračany 216,
930 03 Kostolné Kračany, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
28OdK/207/2019, týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z.
v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa:
- Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749 542, v sume celkovo 51 545,72 eur (z toho istina 49 480,13 eur,
úroky 1812,15 eur, úroky z omeškania 253,44 eur).

K093247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 478, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1964
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/251/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/251/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Alena Kumanová, nar.: 10.06.1964, trvale bytom Žihárec 478, 925 83 Žihárec, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 36OdK/251/2019, 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 14.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Prihlásená suma: 337,12 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trnave, dňa 17.10.2019

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

K093248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Lipovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 00 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/301/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/301/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Radovan Lipovský,
nar. 19. 09. 1977, trvale bytom: Vladimíra Clementisa 6508/8, 917 01 Trnava.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nemčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 635/25, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Štefan Dostál, správca, so sídlom Robotnícka 79, 905 01 Senica, ustanovený do funkcie správcu
v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Mária Nemčeková, nar. 06.10.1974, trvale bytom Špačinská cesta 635/25,
917 01 Trnava, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Štefan Dostál, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

K093250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szamaranszky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkova Potôň č. 382, 930 36 Horná Potôň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 284 421
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Imrich Szamaranszky, IČO: 35 284 421, 930 36 Horná Potôň - Benková
Potôň č. 382, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na

04.12.2019 ( streda ) o 10.00 hod.

Miesto: schôdza sa uskutoční v zasadačke V-INVEST, s.r.o. - AC SIEMENS Sládkovičova 10, Piešťany.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Rozhodovanie podľa §36 ZKR
4. Námietky veriteľov
5. Záver
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, príp. výpis z OR
JUDr. Stanislav Volár, správca

K093251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOBA Lasers, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 33/2335, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 689
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2019 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu SOBA Lasers, s.r.o., so sídlom 920 01 Hlohovec - Podzámska č. 33, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36 362 689, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov na

27.11.2019 ( streda ) o 10.00 hod.

Miesto: schôdza sa uskutoční v zasadačke V-INVEST, s.r.o. - AC SIEMENS Sládkovičova 10, Piešťany.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba veriteľského výboru
3. Rozhodovanie podľa §36 ZKR
4. Námietky veriteľov
5. Záver
Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, príp. výpis z OR
JUDr. Stanislav Volár, správca

K093252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Teplanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 920 66, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/177/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/177/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.06.2019 č. k.: 36OdK/177/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 127/2019 zo dňa 03.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martina
Teplanská, nar. 15.11.1973, trvale bytom 920 66 Horné Trhovište (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
09.09.2019, 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: Martina Teplanská, nar. 15.11.1973, trvale bytom
920 66 Horné Trhovište, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j
e.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 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

K093253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Knapp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Dalloša 1348/24, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1982
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/268/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/268/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Knapp, nar.: 21.12.1982, trvale bytom: J. Dalloša 1348/24, 925 21
Sládkovičovo, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 36OdK/268/2019, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) týmto oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, doručenú prihláškou po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Poradové
veriteľa
4/1

číslo Dátum
prihlášky

prijatia

11.10.2019

Prihlásená
suma

Veriteľ

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10,
16,50 EUR
Bratislava, IČO: 00 215 759

V Gbeloch, dňa 17.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K093254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nosál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 486/63, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.4.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/47/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/47/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Nosál, nar. 23.4.1964, trvale bytom Kpt.Nálepku 486/63, 01861
Beluša, vyhlasuje v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 1. verejné ponukové konanie na predaj
majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku a to:
1. parc. č. 4657 parcela registra E „trvale trávne porasty“, výmera 16606 m 2 , Slovenská republika, Okres:
Púchov, Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 2697 v podiele 1/192,
2. parc. č. 4657 parcela registra E „trvale trávne porasty“, výmera 16606 m 2 , Slovenská republika, Okres:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Púchov, Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 2697 v podiele 1/128,
3. parc. č. 4657 parcela registra E „trvale trávne porasty“, výmera 16606 m 2 , Slovenská republika, Okres:
Púchov, Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 2697 v podiele 1/384,
4. parc. č. 732 parcela registra E „orná pôda“, výmera 608 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
5. parc. č. 1239 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3049 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
6. parc. č. 1249 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3139 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
7. parc. č. 5604 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1720 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
8. parc. č. 732 parcela registra E „orná pôda“, výmera 608 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
9. parc. č. 1239 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3049 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
10. parc. č. 1249 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3139 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
11. parc. č. 5604 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1720 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4377 v podiele 1/96,
12. parc. č. 661 parcela registra E „orná pôda“, výmera 425 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4413 v podiele 7/144,
13. parc. č. 661 parcela registra E „orná pôda“, výmera 425 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4413 v podiele 7/144,
14. parc. č. 662 parcela registra E „orná pôda“, výmera 128 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4414 v podiele 1/18,
15. parc. č. 663 parcela registra E „orná pôda“, výmera 165 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4414 v podiele 1/18,
16. parc. č. 662 parcela registra E „orná pôda“, výmera 128 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4414 v podiele 1/18,
17. parc. č. 663 parcela registra E „orná pôda“, výmera 165 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4414 v podiele 1/18,
18. parc. č. 664/101 parcela registra E „orná pôda“, výmera 71 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4415 v podiele 1/36,
19. parc. č. 664/101 parcela registra E „orná pôda“, výmera 71 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4415 v podiele 1/36,
20. parc. č. 1217/103 parcela registra E „lesné pozemky“, výmera 128 m 2 , Slovenská republika, Okres:
Púchov, Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4838 v podiele1/48,
21. parc. č. 1217/104 parcela registra E „orná pôda“, výmera 128 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4838 v podiele1/48,
22. parc. č. 1217/103 parcela registra E „lesné pozemky“, výmera 128 m 2 , Slovenská republika, Okres:
Púchov, Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4838 v podiele1/48,
23. parc. č. 1217/104 parcela registra E „orná pôda“, výmera 128 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4838 v podiele1/48,
24. parc. č. 1216 parcela registra E „orná pôda“, výmera 4967 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4839 v podiele1/48,
25. parc. č. 1216 parcela registra E „orná pôda“, výmera 4967 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4839 v podiele1/48,
26. parc. č. 1240 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2833 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4848 v podiele 1/24,
27. parc. č. 1246 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2120 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4848 v podiele 1/24,
28. parc. č. 1240 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2833 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4848 v podiele 1/24,
29. parc. č. 1246 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2120 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4848 v podiele 1/24,
30. parc. č. 1244 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1742 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
31. parc. č. 1250 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2267 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
32. parc. č. 1254 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3807 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

33. parc. č. 1261 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1511 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
34. parc. č. 1244 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1742 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
35. parc. č. 1250 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2267 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
36. parc. č. 1254 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3807 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
37. parc. č. 1261 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1511 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4851 v podiele 1/48,
38. parc. č. 1307 parcela registra E „orná pôda“, výmera 7867 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4863 v podiele 1/192,
39. parc. č. 1307 parcela registra E „orná pôda“, výmera 7867 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4863 v podiele 1/64,
40. parc. č. 1307 parcela registra E „orná pôda“, výmera 7867 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 4863 v podiele 1/96,
41. parc. č. 1243 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1435 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
42. parc. č. 1247 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2094 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
43. parc. č. 1252 parcela registra E „orná pôda“, výmera 6414 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
44. parc. č. 1257 parcela registra E „orná pôda“, výmera 11990 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
45. parc. č. 3978 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3873 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
46. parc. č. 4328 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2800 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
47. parc. č. 4445 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2003 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
48. parc. č. 5825 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3004 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
49. parc. č. 1243 parcela registra E „orná pôda“, výmera 1435 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
50. parc. č. 1247 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2094 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
51. parc. č. 1252 parcela registra E „orná pôda“, výmera 6414 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
52. parc. č. 1257 parcela registra E „orná pôda“, výmera 11990 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
53. parc. č. 3978 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3873 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
54. parc. č. 4328 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2800 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
55. parc. č. 4445 parcela registra E „orná pôda“, výmera 2003 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
56. parc. č. 5825 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3004 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8127 v podiele 1/96,
57. parc. č. 1215 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3202 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8128 v podiele 1/48,
58. parc. č. 1258 parcela registra E „orná pôda“, výmera 9583 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8128 v podiele 1/48,
59. parc. č. 1264 parcela registra E „orná pôda“, výmera 4041 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8128 v podiele 1/48,
60. parc. č. 1215 parcela registra E „orná pôda“, výmera 3202 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8128 v podiele 1/48,
61. parc. č. 1258 parcela registra E „orná pôda“, výmera 9583 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8128 v podiele 1/48,
62. parc. č. 1264 parcela registra E „orná pôda“, výmera 4041 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8128 v podiele 1/48,
63. parc. č. 1217/102 parcela registra E „orná pôda“, výmera 748 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8129 v podiele 1/48,
64. parc. č. 1217/102 parcela registra E „orná pôda“, výmera 748 m 2 , Slovenská republika, Okres: Púchov,
Obec:Beluša, k. ú.:Beluša, LV č. 8129 v podiele 1/48,

Podmienky verejného ponukového konania :
·
·

·
·
·
·

·
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz38OdK/47/2018 neotvárať“ na adresu správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17,
Prievidza 97101. Ponuka musí obsahovať predmet kúpy- označenie nehnuteľnosti uviesť ponúkanú
cenu, majetok sa predáva v jednom súbore
záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra
resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu
V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit bank
IBAN SK14 1111 0000 001151382004 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu
(38OdK/47/2018)
otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny

K093255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Valápková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brunovce 256, 916 25 Brunovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/624/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/624/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 1. kola verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka
Správca dlžníka: Anna Valápková, rod. Tonhajzerová, nar. 22.04.1957, trvale bytom 916 25 Brunovce 256 v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súlade s § 167p ZoKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty
dlžníka vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 199/2019 dňa
15.10.2019, a to:

Parcelné číslo

Druh pozemku

KN-E 1125

trvalý trávny porast

Výmera
m2
3882

Katastrálne územie

LV

Čavoj

1220

Podiel
B2

1/1

Podmienky verejného ponukového konania:
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku
a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky u správcu : 042/432
13 16.
Ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo za každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem a musí obsahovať presné určenie, na ktorú hnuteľnú vec zo súpisu sa ponuka vzťahuje, identifikačné
údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra/nie starší ako 30 dní,
u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu totožnosti – OP a pod., doklad o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpu cenu a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia zálohy.
Prihliada sa len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK05 7500 0000 0040 2592 9084, VS: 406242019,
Poznámka: 1. kolo ponukového konania.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Na podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte, v zalepenej obálke s označením
“Verejné ponukové konanie Valápková – NEOTVÁRAŤ“.
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.
Otváranie obálok uskutoční správca do (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi
výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do (5) dní od dátumu otvárania obálok.
Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku.
Účastník, ktorého záväzná ponuka bude označená ako úspešná, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu
do (5) pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledku verejného ponukového konania.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj omietnuť všetky
predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevyhovujúce, 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. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZoKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Považskej Bystrici, dňa 17.10.2019

JUDr. Karol Porubčin, správca

K093256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Tonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/418/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/418/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Kristián Tonka, nar. 30.1.1990, trvale bytom Partizánske, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania č.k. 40OdK/418/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po
uplynutí prihlasovacej lehoty:

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.1
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 7,30.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.2
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 7,30.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.3
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 20,49.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.4
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 20,44-eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.5
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 20,44.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.6
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 20,44.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.7
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 21,77.-eur
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.8
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 21,71.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.9
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 21,68.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.10
veriteľ: Mesto Partizánske , Námestie SNP 212/4, Partizánske , IČO: 00310905
prihlásená suma: 30.-eur

K093257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 225, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 200 247
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:

Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/17/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu:
SEPTIKSTEEL s. r. o., v konkurze, IČO: 48 200 247, so sídlom: 018 16 Domaniža 225, mu bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd
v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por.
č. 2 v celkovej sume 66,00 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 80.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Beranová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Motešice 28, 913 26 Motešice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.5.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/581/2019 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/581/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Jarmila Beranová, rod. Sujová, nar. 11.05.1958, trvale bytom Dolné Motešice 28, 913 26
Motešice končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Jarmila Beranová, rod. Sujová,
nar. 11.05.1958, trvale bytom Dolné Motešice 28, 913 26 Motešice v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje

K093259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Dycha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trokanova 234/2, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1973
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/599/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Pavol Dycha,
nar. 28. 01. 1973, trvale bytom: Trokanova 234/2, 907 01 Myjava, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215
759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 16,50
€, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 4.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Michalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 356/103, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40K/4/2016 S 294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Správca v súlade s ustanovení § 96 ods. 2 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

K093261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chynorany 0, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/555/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/555/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
PRIMA BANKA Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31 575 951
Prihlásená suma celkom: 671,52,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 6-PBS-1
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K093262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1506 / 92, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/577/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/577/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Peter Kohút, nar. 21.03.1983, trvale bytom Partizánska 1506/72, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/577/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Peter Kohút, nar. 21.03.1983, trvale bytom Partizánska
1506/72, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/577/2019, vedený na Okresnom súde
Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/577/2019, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 17. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K093263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín neuvedené, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/429/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/429/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom Stred 60/55 Považská Bystrica, správca dlžníka Ján Baláž nar. 6.7.1952 trvale
bytom Trenčín / ďalej len „dlžník“/ v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/ oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí, nakoľko do 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením § 167v ods.2 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods.1, § 167c ods.2 a 3 a § 167 d ZKR. Platnosť a účinnosť týchto úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

JUDr. Ján Súkeník, správca
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K093264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Bezdek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725/5, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/469/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/469/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur , IBAN: SK 8602000000000061849382 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Jozef Hurtiš, správca konkurznej podstaty

K093265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sulovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 572 / 50, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/542/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/542/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty konkurzu v zmysle § 167j v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii
Konkurz vedený na Okresnom súde Trenčín so sp.zn.: 38OdK/542/2019 dlžníka Peter Sulovský, nar.:
14.04.1984, bytom Terézie Vansovej 572/50, 958 01 Partizánske

Súpisná
položka
č. 1

HNUTEĽNÁ
VEC
HNUTEĽNÝCH VECÍ

ALEBO

SÚBOR

Popis

OMV Volkswagen Golf, farba šedá
metalíza

Približným rokom výroby

2007

Stavom opotrebovanosti

Opotrebované

Výrobné číslo

WVWZZZ1KZ7P038088

Deň zápisu
majetku
Dôvod zápisu
majetku

do

súpisu
15.10.2019

do

súpisu
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

Súpisová hodnota v €

500 €

Spoluvlastnícky podiel

1/1
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V Novom Meste nad Váhom dňa 15.10.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K093266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska ulica 1367 / 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/483/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/483/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu
S1657 ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
137/2019 zo dňa 18.07.2019 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Jaroslav Čonka, nar. 30.04.1965,
bytom Odborárska 1367/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k.
38OdK/483/2019 vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu a to hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v OV č. 187/2019 dňa 27.09.2019 pod súpisným číslom 1 – osobné motorové vozidlo značky Fiat Marea, farba
tmavo modrá, rok výroby 1997, výrobné číslo: ZFA1850000062164, nepojazdné v súpisovej hodnote 250 €
(ďalej len ako „hnuteľná vec“) za nasledovných podmienok:
Hnuteľná vec sa speňažuje v I. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku SR na adresu kancelárie správcu: JUDr. Zuzana Ondrejovičová, Čsl. Armády 84/22, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené

·

na ponuky, ktoré nebudú doručené najneskôr v posledný deň lehoty do 15.00 hod. alebo nebudú spĺňať
podmienky ponukového konania, sa nebude prihliadať. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť

·

ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz
38OdK/483/2019 – neotvárať“

·

každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na predmet predaja, inak sa všetky jeho
ponuky na tento predmet predaja odmietnu

·

riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť

·

kúpna cena musí byť zaplatená pred podpísaním kúpnej zmluvy

·

víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť

·

na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informácie o speňažovaní majetku
·

bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0903/759 019 alebo na emailovej adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk Po dohode so správcom je možná obhliadka
ponúkaného majetku.

Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, u fyzických osôb
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo), bankové spojenie (číslo účtu a kód banky), telefónny a e-mailový
kontakt

·

fotokópiu výpisu z obchodného registra, zo živnostenského registra alebo iného registra alebo preukazu
totožnosti (nepodnikateľ)

·

presné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s označením Predmetu speňažovania

·

návrh kúpnej ceny v eurách, číselne i slovne

·

vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania bez výhrad a v plnom
rozsahu

·

dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Vyhodnotenie ponúk:
·

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk, o
čom bude e-mailom upovedomený zástupca veriteľov, ktorý sa môže otvárania obálok zúčastniť

·

správca vyhodnotí ponuky do 10 dní od otvárania obálok

·

víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a súčasne ponúkol najvyššiu cenu

·

v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takomto prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skôr

·

správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky

·

správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy

·

ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom vyzve v poradí druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľnej veci žiadajte vopred na adrese: ondrejovicova@ondrejovicova.sk
alebo na tel.čísle +421903759019.
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca

K093267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642 / 8C, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/359/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/359/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Mário Kováč, nar. 02.12.1983, bytom Ciglianska cesta 2642/8C, 971 01 Prievidza (ďalej len ako .„dlžník“), týmto
oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 04.03.2019 priloženého k návrhu na.vyhlásenie konkurzu, z
písomnej výpovede dlžníka zo dňa 12.07.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je
vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Mário Kováč, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Mário Kováč v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 17.10.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K093268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA správca konkurznej podstaty dlžníka: Oľga Lacková, rod. Tvarožková, nar.
26.9.1958, trvale bytom Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica, občan SR prechodne bydliskom Lánska
966/2-17, 017 01 Považská Bystrica (ďalej už len ako „dlžník“), na ktoréj majetok uznesením Okresný súd Trenčín
dňa 3.7.2017, sp. zn. 40OdK/48/2017-23, ktorý bol publikovaný v OV č. 131/2017 pod č. K016379, dňa 11.7.2017
vyhlásil konkurz, týmto v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Po
zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Pov. Bystrici, dňa 3.10.2019
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K093269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turza Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 217 / 147, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/611/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/611/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Ing. Pavel Turza, nar. 01.06.1966, bytom Slatinská 217/147, 018 61 Beluša (ďalej len ako .„dlžník“), týmto
oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 18.07.2019 priloženého k návrhu na.vyhlásenie konkurzu, z
písomnej výpovede dlžníka zo dňa 20.09.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je
vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Ing. Pavel Turza, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Ing. Pavel Turza v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 17.10.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K093270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov (opakované zverejnenie po zverejnení
zámeru
zostaviť
rozvrhu
v
OV
v
súlade
s
§167u
ods.
1
ZKR)
Všeobecná časť
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 3.7.2017, sp. zn. 40OdK/48/2017-23, ktorý bol publikovaný v OV č.
131/2017 pod č. K016379, dňa 11.7.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Oľga Lacková, rod. Tvarožková,
nar. 26.9.1958, trvale bytom Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica, občan SR prechodne
bydliskom Lánska 966/2-17, 017 01 Považská Bystrica (ďalej už len ako „dlžník“), v ktorom som bol OS TN
ustanovený za správcu, a ktorý vediem pod sp. zn. 40OdK/48/2017 S1227, týmto zverejňujem tento konečný
rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze na majetok dlžníka Oľga Lacková, sp. zn. 40OdK/48/2017 si prihlásili 10 pohľadávok 6-ti
nezabezpečení veritelia v celkovej sume 36 182,96 € (ďalej len ako „veriteľa“) a pohľadávky boli zistené vo výške
36 182,96 €.
Súpis
majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený
v
obchodnom
vestníku
č.
166/2017,
dňa
30.8.2017,
K024110.
Spory
vyvolané
a
súvisiace
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.

s

konkurzom

Speňažovanie
konkurznej
podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne – časť majetku dlžníka, ktorý predstavoval 1/8 spoluvlastníckeho
podielu v nehnuteľnostiach, k.ú. Hoštiná bol odpredaný kúpnou zmluvou zo dňa 12.1.2018 v súlade s § 167r ZKR
blízkej osobe za cenu stanovenú ZP č. 298/2017 vypracovaným Ing. Zuzanou Jurigovou, dňa 20.9.2017 vo výške
36.100,00 €/8 = 4512,50 €. Následne táto časť majetku úpadcu bola na základe oznámenia v OV č. 183/2019,
dňa
23.9.2019
pod
K084360
vylúčená
zo
súpisu
majetku
všeobecnej
podstaty.
Ostatný majetok bol speňažený na základe ponukového konania, ktorého výsledok bol vyhodnotený dňa
3.10.2019 a následne zverejnený v OV za ponukovú kúpnu cenu vo výške 951,- €. Správca následne s víťazom
ponukového konania uzavrel kúpnu zmluvu na súbor majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty v celku.
2.
Všeobecná podstata

Rozvrhová

časť

Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty
úpadcu
vyhotovený
podľa
§
101
ZKR
v
spojitosti
s
§
96
ZKR.
Suma
prihlásených
pohľadávok:
36
182,96
€
Suma
zistených
pohľadávok:
36
182,96
€
Suma
výťažku
zo
speňažovania:
5
463,50
€
(4512,50
+
951,00)
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1831,99 € (vedenie účtu vo VÚB, a.s. 149,10 €, 27 mesiacov po
30,- € paušálna náhrada za vedenie spisu – 810 €, poštovné 9,65 €, odmena správcu speňažovanie 13% z
pohľadávky+DPH
–
710,26
*
1,20
=
852,31€,
súdny
poplatok
0,2%
10,93
€)
Suma
na
rozvrhnutie:
3631,51
€
(
10,04
%
z
prihlásených
pohľadávok)
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky
TELERVIS PLUS a.s.
Jurčacko Jozef
Zaťko Emil
KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o.
KRUK Česká a Slovenská republika
s.r.o.
SPOLU

zistená pohľadávka v
% z celkovej prihlásenej
€
sumy
1 496,06 € 4,13%
1 306,39 € 3,61%
8 245,87 € 22,79%
6 531,37 € 18,05%

Na rozvrhnutie v € Neuspokojené v €
150,15 €
131,12 €
827,60 €
655,52 €

1 345,91 €
1 175,27 €
7 418,27 €
5 875,85 €

8 618,95 € 23,82%

865,04 €

7 753,91 €

976,92 € 2,70%
4 990,00 € 13,79%
3 070,99 € 8,49%

98,05 €
500,82 €
308,22 €

878,87 €
4 489,18 €
2 762,77 €

46,75 € 0,13%

4,69 €

42,06 €

899,66 € 2,49%

90,29 €

809,37 €

36 182,96 € 100,00%

3631,51

32 551,45 €

V
Pov.
Bystrici,
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka

dňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vnučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého ulica 1915/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.7.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/537/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/537/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej len
„Správca“/, správca dlžníka Peter Vnučko nar. 4.7.1980 trvale bytom Hollého 1915/9 Nové Mesto nad Váhom,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Vnučko s miestom podnikania Hollého 1915/9 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 41377281 /ďalej aj ako „dlžník“/ týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1 a § 167p zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej
aj „ZKR“/ 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo:

Prvé

Predmet speňažovania: obchodný podiel dlžníka v spoločnosti RIKA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ktorý bol
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku OV č. 95/2019 a to :
Položka súpisu 1
Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Obchodný podiel v spoločnosti RIKA, s.r.o.
Hollého 1915/9 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 46 857 311
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 27018/R, výška vkladu
spoločníka Peter Vnučko je 5 000 EUR čo predstavuje 100 % podiel
na základnom imaní spoločnosti,
Súpisová hodnota: 5 000 EUR
Dôvod zapísania: 100% obchodný podiel v spoločnosti RIKA s.r.o. - § 67 ods.1
písm.a/ ZKR – majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia
konkurzu.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská
Bystrica osobne, alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu, so špecifikáciou obchodného
podielu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo
iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá kona v mene a na účet právnickej osoby.
Spolu s ponukou je záujemca poviný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade zálohy na celú
ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu
v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do
poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné meno /názov/ záujemcu –
právnickej osoby. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť značku konkurzného konania: 40OdK/537/2018.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v OTP Banka Slovensko, číslo bankového účtu: SK65 5200 0000 0000 0156 4369.
Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Peter Vnučko
záväzný ponuka – neotvárať“
Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná
v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
Otváranie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu správca zrealizuje v kancelárii správcu
do 3 dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše úradný záznam.
Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí. O vyhodnotení predložených ponúk správca
spíše úradný záznam, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky
ponukového konania a zároveň ponúkne najvyššiu cenu za predmet ponuky.
Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky oznámi protredníctvom elektronickej pošty, alebo
písomne prostredníctvom Pošty, pokiaľ úspešný záujemca nemá e-mailovú adresu.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša úspešný záujemca.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu..
Ak sa obchodný podiel podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o takýto obchodný podiel prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich kalendárnych dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnenou osobou pre účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa v zmysle ust. § 167r
ods.4 ZoKR rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej
podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo 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.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo na č. mob.
tel.: 0915 871 028.
JUDr. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šefc Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 587 / 26, 972 41 Koš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/394/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/394/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Marián Šefc, nar. 02.11.1983, bytom Družstevná 587/26, 972 41 Koš (ďalej len ako .„dlžník“), týmto oznamuje,
že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 08.08.2019 priloženého k návrhu na.vyhlásenie konkurzu, z písomnej
výpovede dlžníka zo dňa 20.09.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je
vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Marián Šefc, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Marián Šefc v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 17.10.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K093273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrižo Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1549 / 44, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená dňa 04.10.2019 prihláška veriteľa Andrea
Pokorná, rod. Lobodášová, Škultétyho 535/42, 949 11 Nitra.
Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka vo výške 5 300,00 EUR.
Mgr. Janette Adamcová , správca
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K093274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horenická 53, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 12
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 5000.-eur
mena : EUR
právny dôvod vzniku : zrážka zo zmdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou
súpisová hodnota : 5000.-eur

K093275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horenická 53, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/29/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/29/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca úpadcu opravuje súpisovú zložku majetku č. 10, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 78/2017
zo dňa 24.4.2017 z dôvodu chyby pri písaní :
Správne znenie súpisovej zložky č. 10 :
druh súpisovej zložky : iné majetkové právo
suma : 3000.-eur
právny dôvod vzniku : zrážka zo mzdy v rozsahu v akom môže byť postihnutá výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou za mesiac apríl 2016, máj 2016, jún 2016, júl 2016, august 2016, september 2016, október 2016,
november 2016, december 2016, január 2017, február 2017, marec 2017
súpisová hodnota : 3 000.-eur
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K093276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Centárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
F.Madvu 332/18, 971 01 Prievidza - Prievidza II Píly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/561/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/561/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Mária Centárová, nar. 16.08.1959, bytom Ulica F.Madvu 332/18, 971 01 Prievidza týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis
Rok výroby
Škoda Felícia, VIN: TMBEEEF613X5066502, EvČ: PD 809 EG 1998

Stav
Spoluvl. pod. Hodnota
Ojazdené, značne opotrebované 1/1
200,00 €

Ohliadka vozidla je možná v Prievidzi v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 08.11.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/561/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 08.11.2019 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 08.11.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca
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K093277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrižo Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 1549 / 44, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznam o súpise majetku konkurznej podstaty

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504 ako
správca dlžníka Róbert Mrižo, nar.: 27.06.1976, bytom Janka Kráľa 1549/44, 958 06 Partizánske,
v konkurznom konaní č.k. 40OdK/464/2019 zverejňujem tento súpis majetku konkurznej podstaty:
Súpisová zložka majetku
Popis
Orná pôda, reg. „E“, parcelné číslo 277/300, o výmere 55 m2
č. 1
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, LV č. 691,
eviduje
obec Čermany, katastrálne územie Čermany
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
5,00 €
Spoluvlastnícky podiel
11/75

Súpisová zložka majetku
Popis
Orná pôda, reg. „E“, parcelné číslo 277/400, o výmere 24096 m2
č. 2
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, LV č. 691,
eviduje
obec Čermany, katastrálne územie Čermany
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
2000,00 €
Spoluvlastnícky podiel
11/75

Súpisová zložka majetku
Popis
Orná pôda, reg. „E“, parcelné číslo 362, o výmere 15379 m2
č. 3
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, LV č. 691,
eviduje
obec Čermany, katastrálne územie Čermany
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
1300,00 €
Spoluvlastnícky podiel
11/75
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Súpisová zložka majetku
Popis
Orná pôda, reg. „E“, parcelné číslo 367, o výmere 6952 m2
č. 4
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor, LV č. 693,
eviduje
obec Čermany, katastrálne územie Čermany
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
300,00 €
Spoluvlastnícky podiel
11/150

Mgr. Janette Adamcová, správca

K093278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Mikušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Bierovce 35, 913 11 Veľké Bierovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/120/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/120/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Správca dlžníka Anna Mikušová, nar. 31.10.1955, trvale bytom Veľké Bierovce 35, Veľké Bierovce sp.zn.
22Odk/120/2018 v zmysle §167u ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 96 ods.3
ZKR zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí ,že je veriteľom pohľadávky proti
podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do
neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

K093279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Gáliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.1.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/491/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/491/2018
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 Petra Gáliková,nar. 28.1.1986, trvale bytom Dubnica nad Váhom sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Petra Gáliková,nar. 28.1.1986, trvale bytom
Dubnica nad Váhom , č.k. 40OdK/491/2018 zo dňa 12.12.2018 zrušuje.

K093280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žuchovský Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1088 / 59, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/489/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/489/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznam o súpise majetku konkurznej podstaty
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504 ako
správca dlžníka Miroslav Žuchovský, nar.: 29.09.1952, bytom Veľká Okružná 4088/59, 958 01 Partizánske,
v konkurznom konaní č.k. 38OdK/489/2019 zverejňujem tento súpis majetku konkurznej podstaty:

Súpisová zložka majetku
Trvalý trávny porast, reg. „E“, parcelné číslo 1916, o výmere 8946m2
Popis
č. 1
Na pozemku sa nachádza les
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Partizánske, katastrálny odbor, LV č. 702,
eviduje
obec Kolačno, katastrálne územie Kolačno
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
300,00 €
Spoluvlastnícky podiel
420/13440

Súpisová zložka majetku
Popis
Trvalý trávny porast, reg. „C“, parcelné číslo 1866, o výmere 608 m2
č. 2
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Partizánske, katastrálny odbor, LV č. 703,
eviduje
obec Kolačno, katastrálne územie Kolačno
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
10,00 €
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99/5000

Súpisová zložka majetku
Popis
Trvalý trávny porast, reg. „E“, parcelné číslo 1747, o výmere 1220 m2
č. 3
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Partizánske, katastrálny odbor, LV č. 906,
eviduje
obec Kolačno, katastrálne územie Kolačno
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
10,00 €
Spoluvlastnícky podiel
99/5000

Súpisová zložka majetku
Popis
Trvalý trávny porast, reg. „E“, parcelné číslo 1979,o výmere 2050m2
č. 4
Register v ktorom sa Kataster nehnuteľností, Okresný úrad Partizánske, katastrálny odbor, LV č. 906,
eviduje
obec Kolačno, katastrálne územie Kolačno
Deň zápisu do súpisu
17.09.2019
majetku
NEHNUTEĽNOSTI
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
20,00 €
Spoluvlastnícky podiel
99/5000

Mgr. Janette Adamcová, správca

K093281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Fulko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúka 33, 916 33 Lúka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/295/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/295/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spis. zn. správcovského spisu: 40OdK/295/2019 S1452
Vec: Vyhodnotenie I. kola ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka
Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka Ján Fulko nar.07.06.1972,
trvale bytom Lúka 33, 916 33 Lúka, ktoré bolo zverejnené v OV č. 173/2019 zo dňa 09.09.2019 V 1.kole boli
vyzývaní záujemcovia o kúpu majetku úpadcu na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
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V 1.kole bola doručená jedna ponuka na odkúpenie hnuteľného majetku a to:
1. od Miroslava Ivanovská, nar.21.11.1990, Lúka 58, 916 33 Lúka.
Vyššie uvedená páni ponúkla za hnuteľný majetok sumu vo výške 1100,00,- EUR. Táto ponuka sa stala
víťaznou. Správca následne uzavrel Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k hnuteľnej veci pri
speňažovaní majetku z konkurznej podstaty.

Ing. Oľga Šabová
správca

K093282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Kubašáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonka 211, 906 21 Jablonka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/588/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/588/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Edita Kubašáková, nar. 15.01.1978, trvale bytom Jablonka 211, 906
21 Jablonka, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty :
Ku dnešnému dňu súpis majetku všeobecnej podstaty neobsahuje žiadne súpisové zložky majetku.
V Považskej Bystrici, 17.10.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K093283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Medlenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviaky nad Nitricou 80, 972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/116/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca dlžníka Emília
Medlenová, nar. 30.09.1985, trvale bytom Diviaky nad Nitricou 80, 972 25 Diviaky nad Nitricou (ďalej len „Dlžník“
v príslušnom gramatickom tvare), týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2019 (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje

II. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 99/2019 zo dňa 24.05.2019 pod č. K044092, s týmito podmienkami :

I. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania
I.1. Predmetom ponukového konania je :
P.č. Opis súpisovej zložky

1.

Typ zložky

Súpisová
hodnota

obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti NOEM, s. r. o., so sídlom SNP 51/16, 972 51
Iná majetková
Handlová, IČO: 50 125 061, zapísanej v obchodnom registri OS Trenčín, odd.: Sro, vl. č. 32576/R, v
hodnota
4.835,00 €
rozsahu 100 %

I.2. V druhom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponukového konania uskutoční za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
I.3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR podávali záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto
oznámení. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až
nasledujúci deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku SR a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie
lehoty na podávanie ponúk. Ak pripadne posledný deň lehoty na podávanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
I.4. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu na adrese na adrese Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb najneskôr do 15:00 hod.
posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.

II. Minimálne formálne a obsahové náležitosti ponuky
II.1. Záujemca je povinný ponuku predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Emília Medlenová
– NEOTVÁRAŤ".
II.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
II.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
II.4. Záujemca je povinný pred podaním ponuky riadne a včas zložiť sumu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (t. j.
100 %) predmetu ponukového konania (ďalej aj ako „Záloha“) na účet zriadený správcom pre účely predmetného
konkurzu, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu (IBAN): SK77 8330 0000 0024 0124
9615, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia). Záloha je zložená včas, ak je najneskôr v
posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripísaná na účet uvedený v predchádzajúcej vete tohto bodu.
II.5. Ponuka doručená správcovi musí minimálne obsahovať :
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a) nezameniteľné označenie záujemcu
- právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ
DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v jeho
mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom, ak nejde o štatutárny orgán
alebo jeho člena; obligatórnou prílohou ponuky musí byť aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo inej obdobnej evidencie (vždy originál alebo úradne overená kópia),
- fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia; obligatórnou prílohou ponuky musí byť fotokópia
platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) jednoznačné označenie predmetu ponukového konania, ktorý je predmetom ponuky v súlade s jeho opisom
zverejneným v oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku,
c) bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,
d) označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,
e) výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
f) návrh ceny predmetu ponukového konania v mene euro, vyjadreným číslom aj slovom, podpis záujemcu.
II.6. Obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu II.4.

III. Vyhodnotenie ponúk
III.1. Pri vyhodnotení ponúk sa neprihliada :
a) na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas v súlade s bodom I.3. a I.4.,
b) na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu II.1.,
c) na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu II.5.,
d) na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu II.6.,
e) na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas Zálohu podľa bodu II.4.,
f) na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponukového konania,
g) na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje.
III.2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky tohto ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za príslušný predmet
ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
III.3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponukového konania rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom.
III.4. Správca o skutočnostiach podľa bodu III.2. a III.3., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
bodu III.1., vyhotoví úradný záznam.
III.5. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov. Druhé kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené zverejnením
oznámenia správcu o vyhodnotení tohto kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak v
určenej lehote nebola správcovi doručená žiadna ponuka, správca oznámenie o vyhodnotení tohto kola verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku nemusí zverejniť; toto kolo verejného ponukového konania sa v
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takomto prípade považuje za skončené uplynutím lehoty na podávanie ponúk.
III.6. Správca bezodkladne po márnom uplynutí lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR vyzve víťaza verejného
ponukového konania na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu. Záloha zaplatená na účet správcu
víťazom verejného ponukového konania sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Ak víťaz verejného ponukového
konania odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom Zmluvu o prevode obchodného podielu alebo odmietne
uzatvoriť Zmluvu o prevode obchodného podielu so správcom navrhnutým obsahom, víťazom ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto ponukového konania a súčasne ponúkol v poradí
ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponukového konania. Záujemcovi, ktorý odmietol uzatvoriť Zmluvu o
prevode obchodného podielu podľa predchádzajúcej vety, vznikne povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50
% ním zloženej Zálohy; pohľadávku na zmluvnej pokute je správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto
záujemcu na vrátenie zloženej Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú. Zmluvná
pokuta je príjmom všeobecnej podstaty. Ak v poradí ďalšieho záujemcu niet, druhé kolo verejného ponukového
konania sa považuje za neúspešné.
III.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 dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom (§ 167p ods. 2 ZKR). Oprávnenou osobou sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel.
III.8. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prevodom ponúkaného obchodného podielu na úspešného
záujemcu, znáša úspešný záujemca. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu tak, ako
stojí a leží. Ďalšie informácie o predmete ponukového konania budú poskytnuté telefonicky (0907317505) alebo
elektronickou poštou (babela@slovanet.sk).
III.9. Neúspešným záujemcom bude zaplatená Záloha vrátená prevodom na účet v lehote päť (5) pracovných dní
odo dňa akceptácie návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu víťazným záujemcom v druhom kole verejného
ponukového konania.
V Považskej Bystrici, dňa 17. októbra 2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K093284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Furdzo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2032/65, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/596/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/596/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Miroslav Furdzo, nar. 12.04.1963, trvale bytom Rozkvet 2032/65, 017
01 Považská Bystrica, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty :
Ku dnešnému dňu súpis majetku všeobecnej podstaty neobsahuje žiadne súpisové zložky majetku.
V Považskej Bystrici, 17.10.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K093285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Hriadel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vieska - Bezdedov 24, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/144/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca dlžníka Ľubomír
Hriadel, nar. 09.02.1989, trvale bytom Vieska – Bezdedov 24, 020 01 Púchov (ďalej len „Dlžník“ v príslušnom
gramatickom tvare), týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2019 (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje

II. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 107/2019 zo dňa 05.06.2019 pod č. K047766, s týmito podmienkami :

I. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania
I.1. Predmetom ponukového konania je :
P.č. Opis súpisovej zložky
1.

Typ zložky

Osobné motorové vozidlo Škoda Favorit 136L, EČV: PU812BL, VIN:TMBADA300M0325937, rok výroby Hnuteľná
1991; ojazdené, 92.000 km, dočasne vyradené z evidencie
vec

Súpisová
hodnota
300,00 €

I.2. V druhom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponukového konania uskutoční za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
I.3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR podávali záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto
oznámení. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až
nasledujúci deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku SR a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie
lehoty na podávanie ponúk. Ak pripadne posledný deň lehoty na podávanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
I.4. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu na adrese na adrese Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb najneskôr do 15:00 hod.
posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.

II. Minimálne formálne a obsahové náležitosti ponuky
II.1. Záujemca je povinný ponuku predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Ľubomír Hriadel –
NEOTVÁRAŤ".
II.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
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II.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
II.4. Záujemca je povinný pred podaním ponuky riadne a včas zložiť sumu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (t. j.
100 %) predmetu ponukového konania (ďalej aj ako „Záloha“) na účet zriadený správcom pre účely predmetného
konkurzu, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu (IBAN): SK24 8330 0000 0020 0124
9632, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia). Záloha je zložená včas, ak je najneskôr v
posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripísaná na účet uvedený v predchádzajúcej vete tohto bodu.
II.5. Ponuka doručená správcovi musí minimálne obsahovať :
a) nezameniteľné označenie záujemcu
- právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ
DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v jeho
mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom, ak nejde o štatutárny orgán
alebo jeho člena; obligatórnou prílohou ponuky musí byť aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo inej obdobnej evidencie (vždy originál alebo úradne overená kópia),
- fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia; obligatórnou prílohou ponuky musí byť fotokópia
platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) jednoznačné označenie predmetu ponukového konania, ktorý je predmetom ponuky v súlade s jeho opisom
zverejneným v oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku,
c) bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,
d) označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,
e) výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
f) návrh ceny predmetu ponukového konania v mene euro, vyjadreným číslom aj slovom, podpis záujemcu.
II.6. Obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu II.4.

III. Vyhodnotenie ponúk
III.1. Pri vyhodnotení ponúk sa neprihliada :
a) na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas v súlade s bodom I.3. a I.4.,
b) na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu II.1.,
c) na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu II.5.,
d) na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu II.6.,
e) na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas Zálohu podľa bodu II.4.,
f) na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponukového konania,
g) na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje.
III.2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky tohto ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za príslušný predmet
ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
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III.3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponukového konania rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom.
III.4. Správca o skutočnostiach podľa bodu III.2. a III.3., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
bodu III.1., vyhotoví úradný záznam.
III.5. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov. Druhé kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené zverejnením
oznámenia správcu o vyhodnotení tohto kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak v
určenej lehote nebola správcovi doručená žiadna ponuka, správca oznámenie o vyhodnotení tohto kola verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku nemusí zverejniť; toto kolo verejného ponukového konania sa v
takomto prípade považuje za skončené uplynutím lehoty na podávanie ponúk.
III.6. Správca bezodkladne po márnom uplynutí lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR vyzve víťaza verejného
ponukového konania na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Záloha zaplatená na účet správcu víťazom verejného
ponukového konania sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Ak víťaz verejného ponukového konania odmietne
uzatvoriť v lehote určenej správcom Kúpnu zmluvu alebo odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu so správcom
navrhnutým obsahom, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto
ponukového konania a súčasne ponúkol v poradí ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponukového konania.
Záujemcovi, ktorý odmietol uzatvoriť Kúpnu zmluvu podľa predchádzajúcej vety, vznikne povinnosť zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 50 % ním zloženej Zálohy; pohľadávku na zmluvnej pokute je správca oprávnený
započítať s pohľadávkou tohto záujemcu na vrátenie zloženej Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky
vzájomne kryjú. Zmluvná pokuta je príjmom všeobecnej podstaty. Ak v poradí ďalšieho záujemcu niet, druhé kolo
verejného ponukového konania sa považuje za neúspešné.
III.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 dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom (§ 167p ods. 2 ZKR). Oprávnenou osobou sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel.
III.8. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania
na úspešného záujemcu, znáša úspešný záujemca. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného
záujemcu tak, ako stojí a leží. Ďalšie informácie o predmete ponukového konania budú poskytnuté telefonicky
(0907 317 505) alebo elektronickou poštou (babela@slovanet.sk). Obhliadka predmetu ponukového konania je
možná výnimočne, po predchádzajúcej dohode so správcom.
III.9. Neúspešným záujemcom bude zaplatená Záloha vrátená prevodom na účet v lehote päť (5) pracovných dní
odo dňa akceptácie návrhu kúpnej zmluvy víťazným záujemcom v druhom kole verejného ponukového konania.
V Považskej Bystrici, dňa 17. októbra 2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K093286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloslav Hletko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 916 13 Vaďovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/608/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/608/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Miloslav Hletko, nar. 06.03.1988, trvale bytom 916 13 Vaďovce,
týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty :
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

137

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

Ku dnešnému dňu súpis majetku všeobecnej podstaty neobsahuje žiadne súpisové zložky majetku.
V Považskej Bystrici, 17.10.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K093287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/214/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, so sídlom Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, ako správca dlžníka Milan
Baláž, nar. 29.08.1962, trvale bytom Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „Dlžník“ v
príslušnom gramatickom tvare), týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení účinnom od 01.01.2019 (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje

II. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 127/2019 zo dňa 03.07.2019 pod č. K057196, s týmito podmienkami :

I. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania
I.1. Predmetom ponukového konania je :
P.č. Opis súpisovej zložky

1.

Typ zložky

Súpisová
hodnota

obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti Linea plastik trend, s. r. o., so sídlom Tehelná 9/1752,
Iná majetková
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 44 509 791, zapísanej v obchodnom registri OS Trenčín, odd.: Sro,
hodnota
5.000,00 €
vl. č. 22813/R, v rozsahu 100 %

I.2. V druhom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponukového konania uskutoční za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
I.3. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR podávali záväzné ponuky podľa podmienok uvedených v tomto
oznámení. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR považuje až
nasledujúci deň po faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku SR a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie
lehoty na podávanie ponúk. Ak pripadne posledný deň lehoty na podávanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
I.4. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu na adrese na adrese Centrum 27/32, 017 01
Považská Bystrica, a to osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb najneskôr do 15:00 hod.
posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.
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II. Minimálne formálne a obsahové náležitosti ponuky
II.1. Záujemca je povinný ponuku predložiť v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Milan Baláž –
NEOTVÁRAŤ".
II.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
II.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
II.4. Záujemca je povinný pred podaním ponuky riadne a včas zložiť sumu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (t. j.
100 %) predmetu ponukového konania (ďalej aj ako „Záloha“) na účet zriadený správcom pre účely predmetného
konkurzu, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu (IBAN): SK24 8330 0000 0020 0124
9632, pričom ako variabilný symbol uvedie svoje IČO (právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikatelia) alebo
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (fyzické osoby – nepodnikatelia). Záloha je zložená včas, ak je najneskôr v
posledný deň lehoty na podávanie ponúk pripísaná na účet uvedený v predchádzajúcej vete tohto bodu.
II.5. Ponuka doručená správcovi musí minimálne obsahovať :
a) nezameniteľné označenie záujemcu
- právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia - obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ
DPH, označenie osoby (meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia), ktorá koná za záujemcu alebo v jeho
mene, s uvedením a preukázaním jej oprávnenia na toto konanie plnomocenstvom, ak nejde o štatutárny orgán
alebo jeho člena; obligatórnou prílohou ponuky musí byť aktuálny výpis z obchodného registra, živnostenského
registra alebo inej obdobnej evidencie (vždy originál alebo úradne overená kópia),
- fyzické osoby - meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia; obligatórnou prílohou ponuky musí byť fotokópia
platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
b) jednoznačné označenie predmetu ponukového konania, ktorý je predmetom ponuky v súlade s jeho opisom
zverejneným v oznámení o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku,
c) bankové spojenie a číslo účtu, aj v tvare IBAN,
d) označenie telefonického a mailového kontaktu na záujemcu,
e) výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad,
f) návrh ceny predmetu ponukového konania v mene euro, vyjadreným číslom aj slovom, podpis záujemcu.
II.6. Obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu II.4.

III. Vyhodnotenie ponúk
III.1. Pri vyhodnotení ponúk sa neprihliada :
a) na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi riadne a včas v súlade s bodom I.3. a I.4.,
b) na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu II.1.,
c) na ponuku, ktorá neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu II.5.,
d) na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu II.6.,
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e) na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas Zálohu podľa bodu II.4.,
f) na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponukového konania,
g) na ponuku záujemcu, ak sa preukáže, že záujemca v ponuke uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje.
III.2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od uplynutia lehoty na
podávanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazným záujemcom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý
splnil všetky podmienky tohto ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za príslušný predmet
ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.
III.3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponukového konania rovnakú cenu, správca vykoná žreb na
základe ktorého sa rozhodne, ktorý záujemca sa stane úspešným záujemcom.
III.4. Správca o skutočnostiach podľa bodu III.2. a III.3., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
bodu III.1., vyhotoví úradný záznam.
III.5. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov. Druhé kolo verejného ponukového konania sa považuje za skončené zverejnením
oznámenia správcu o vyhodnotení tohto kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak v
určenej lehote nebola správcovi doručená žiadna ponuka, správca oznámenie o vyhodnotení tohto kola verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku nemusí zverejniť; toto kolo verejného ponukového konania sa v
takomto prípade považuje za skončené uplynutím lehoty na podávanie ponúk.
III.6. Správca bezodkladne po márnom uplynutí lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR vyzve víťaza verejného
ponukového konania na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu. Záloha zaplatená na účet správcu
víťazom verejného ponukového konania sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Ak víťaz verejného ponukového
konania odmietne uzatvoriť v lehote určenej správcom Zmluvu o prevode obchodného podielu alebo odmietne
uzatvoriť Zmluvu o prevode obchodného podielu so správcom navrhnutým obsahom, víťazom ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splnil všetky podmienky tohto ponukového konania a súčasne ponúkol v poradí
ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponukového konania. Záujemcovi, ktorý odmietol uzatvoriť Zmluvu o
prevode obchodného podielu podľa predchádzajúcej vety, vznikne povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50
% ním zloženej Zálohy; pohľadávku na zmluvnej pokute je správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto
záujemcu na vrátenie zloženej Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú. Zmluvná
pokuta je príjmom všeobecnej podstaty. Ak v poradí ďalšieho záujemcu niet, druhé kolo verejného ponukového
konania sa považuje za neúspešné.
III.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 dražby, ponukového
konania alebo predloženia ponuky veriteľom (§ 167p ods. 2 ZKR). Oprávnenou osobou sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel.
III.8. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prevodom ponúkaného obchodného podielu na úspešného
záujemcu, znáša úspešný záujemca. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu tak, ako
stojí a leží. Ďalšie informácie o predmete ponukového konania budú poskytnuté telefonicky (0907317505) alebo
elektronickou poštou (babela@slovanet.sk).
III.9. Neúspešným záujemcom bude zaplatená Záloha vrátená prevodom na účet v lehote päť (5) pracovných dní
odo dňa akceptácie návrhu zmluvy o prevode obchodného podielu víťazným záujemcom v druhom kole verejného
ponukového konania.
V Považskej Bystrici, dňa 17. októbra 2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca
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K093288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Gabčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 1121/73, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/456/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/456/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Kristína Gabčová, nar. 06.03.1995, trvale bytom J. Kráľa 1121/73,
020 01 Púchov, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Na základe toho, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, v súlade s ustanovením
§ 167v ods. 2 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka : Kristína Gabčová, nar. 06.03.1995, trvale bytom J. Kráľa 1121/73, 020 01 Púchov, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Kristína
Gabčová, nar. 06.03.1995, trvale bytom J. Kráľa 1121/73, 020 01 Púchov uznesením Okresného súdu v
Trenčíne, č. k. 38OdK/456/2019-16 zo dňa 11.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 136/2019 dňa
17.07.2019, v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 17.10.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K093289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Jančo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1297/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/21/2014 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/21/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh zo všeobecnej podstaty
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca konkurznej podstaty úpadcu Maroš Jančo, nar. 01.08.1975, bydliskom
Hviezdoslavova 1297/5, 972 51 Handlová, občan SR, oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR). Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
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podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods. 4 ZKR sa námietkou poradia pohľadávky proti podstate rozumie aj námietka, že pohľadávka
proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená
do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp. zn. správcu 40K/21/2014 S1562 a je
možné doň nahliadať po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 0907 317 505, prípadne mailom na
adrese babela@slovanet.sk v úradných hodinách v sídle správcu.
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K093290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kondéová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 1404/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/60/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Zuzana Kondéová, nar. 09.12.1954, bytom Hviezdna 1404/2, 949 01 Nitra
(ďalej ako „dlžník“), vedenom pod sp.zn.: 23OdK/60/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení
s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZoKR“) vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností menšej hodnoty,
zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty. (I. kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 187/2019 dňa 27.09.2019
pod číslom K086381).
V súlade s Podmienkami I. kola verejného ponukového konania zo dňa 24.09.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 16.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk boli správcovi doručené 2 ponuky od nasledovných záujemcov:
1. Záujemca:

Mgr. Vajda Miloš, bytom Nitra

Dátum doručenia:

16.10.2019

Ponúkaná cena:

201,-€

Potvrdenie o zaplatení:

áno

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena

2. Záujemca:

Slovak Estate s.r.o., so sídlom Bratislava

Dátum doručenia:

16.10.2019

Ponúkaná cena:

41,30 €

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

142

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Potvrdenie o zaplatení:
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Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 17.10.2019
Vyhodnotenie predložených ponúk:
Správca dňa 17.10.2019 vyhodnotil predložené ponuky nasledovne: Cenovú ponuku záujemcu č. 1 Mgr. Vajda
Miloš, bytom Nitra s navrhovanou kúpnou cenou 201 €, správca prijíma.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
I.

kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľností menšej hodnoty zapísaných do
Súpisu majetku všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019) bolo úspešne
ukončené.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, ak
nedôjde k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR oprávnenou osobou.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR:
„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.“
Podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR:
„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.“

V Nitre, dňa 17.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K093291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Bílova
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 285, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/119/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/119/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Veronika Bílova, nar. 18.09.1947, trvale bytom Semerovo 285,
941 32 Semerovo, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
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OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/119/2019, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 147/2019 zo dňa 01.08.2019 zrušuje.
v Nitre dňa 17.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K093292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janovská Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelárska 2, 945 04 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/16/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/16/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku podstát – všeobecná podstata – o súpisovú zložku majetku:
Č.1: iná majetková hodnota vo výške 160,00 Eur ( vrátený preplatok z exekúcie EXE 111/2009 dňa 20.9.2019

V Nitre, 10.10.2019.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K093293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Bartáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 577/70, 941 03 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/204/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/204/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ

súpisovej

zložky:
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Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera (m2): 131
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 1147
Parcelné číslo reg. C: 397/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 119
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 1147
Parcelné číslo reg. C: 397/14
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/4
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25 EUR

Typ
Popis
Obec: Komjatice

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

Štát:
Ulica: Nám. A. Cabana
Orientačné
Názov
Číslo LV: 1147

SR
číslo:
katastrálneho

Súpisné
Parcelné
číslo
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/4

Komjatice

územia:
číslo:
reg.

C:

352
397/14

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:
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Výmera (m2): 76
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

Číslo LV: 2324
Parcelné číslo reg. C: 397/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR

Levice, dňa 17.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K093294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branikovičová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefániková trieda 60, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/142/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/142/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Eva Branikovičová, nar. 24.12.1947, bytom Mestský úrad Nitra,
Štefániková trieda 60, 949 01 Nitra, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 17. 10 2019

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K093295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhász Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 1016/4, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1976
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/107/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/107/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Andrea Juhász, nar. 12.09.1976, bytom
Štúrovo, Mateja Bela č. 1016/4, podnikajúci pod obchodným menom: Andrea Juhász, so sídlom Štúrovo,
Mateja Bela č. 1016/4, IČO: 46784101, (ďalej len „Dlžník“), vylučuje majetok zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty majetku dlžníka pod poradovým číslom 2., a pod poradovým číslom 5., ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 169/2019 pod K077256 dňa 03.09.2019 a aktualizovaný zvrejnením v Obchodnom
vestníku dňa 17.10.2019 pod č. OV 201/2019, K092325. Ide o obydlie dlžníka, dlžník si na majetok uplatňuje
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia podľa § 166d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“). Podľa ust. § 167o ZKR vzhľadom na hodnotu majetku určenú znaleckým posudkom, obydlie nemožno
speňažiť, a preto je potrebné majetok zo súpisu vylúčiť.

Por. č. Popis
2.
Zastavaná plocha a nádvorie
5.
Rodinný dom

Kat. územie
Štúrovo
Štúrovo

LV Výmera (m2)
103 601
103 sup. č. 1016

Par. č. Spoluvlastnícky podiel
1678
1/6
1678
1/6

Súpisová hodnota (€)
972,62 €
3 772,10 €

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

K093296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Herda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 56/2330, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/157/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/157/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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ktorým je zabezpečená.
(3)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.
(4)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.
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 7.10.2019.
Správcovi bola doručená dňa 9.10.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1
Právny
dôvod
2
Právny
dôvod
3
Právny
dôvod
4
Právny
dôvod
5
Právny
dôvod
6
Právny
dôvod
7
Právny
dôvod
8
Právny
dôvod
9
Právny
dôvod
10
Právny
dôvod
11
Právny
dôvod
12

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
Celková suma
397,61 €
XX
XX
XX
XX
397,61 €
Výkaz nedoplatkov č. 1909150517 zo dňa 12.06.2019 Pohľadávka pozostávajúca z nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného
poistenia za rok 2018 v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201701 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201702 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201703 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201704 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201705 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201706 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201707 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201708 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201709 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
Predpis poistného za obdobie 201710 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov na poistné na verejné zdravotné
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
61,81 €
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Právny
dôvod
13
Právny
dôvod
14
Právny
dôvod
15
Právny
dôvod
16
Právny
dôvod
17
Právny
dôvod
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Predpis poistného za obdobie 201711 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
61,81 €
XX
XX
XX
XX
Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
66,78 €
XX
XX
XX
XX
Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
26,23 €
XX
XX
XX
XX
Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
42,29 €
XX
XX
XX
XX
Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov
66,78 €
XX
XX
XX
XX
Predpis poistného za obdobie 201712 Pohľadávka pozostávajúca z neodvedených preddavkov
poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

Deň vydania: 22.10.2019
na poistné na verejné zdravotné
61,81 €
na poistné na verejné zdravotné
66,78 €
na poistné na verejné zdravotné
26,23 €
na poistné na verejné zdravotné
42,29 €
na poistné na verejné zdravotné
66,78 €
na poistné na verejné zdravotné

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom V/2-18
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K093297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machálik Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 9 / 1, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/121/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/121/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 26.7.2019, sp. zn.: 32OdK/121/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 2.8.2019 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 26.7.2019“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Róbert Machálik, nar. 23.01.1987, bytom Dunajská 1/9, 949 11 Nitra – Diely, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Róbert Machálik, s miestom podnikania Dunajská 1/9, 949 11 Nitra – Diely, IČO:
50 900 935, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu
Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname
správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že 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

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

149

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

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

K093298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 273, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/177/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/177/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Hipp – správca dlžníka: Norbert Szabó, nar.: 09.02.1968, bytom: Šarovce č. 273,935 52 Šarovce,
SR - podnikajúci pod obchodným menom: Norbert Szabó SZABOSTAV, so sídlom Šarovce č. 273, 935 52
Šarovce, IČO: 45635455, (ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto v zmysle §-u 31 ods. 1
zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka
veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35807598, Pribinova 25, Bratislava, SR, uvedená v prihláške pohľadávky
pod číslom: 1 – ako pohľadávka vo výške: 6.174,50 Eur (istina 523,99 Eur, úroky 314,17 Eur, úroky z omeškania
4.980,55 Eur, náklady z uplatnenia 355,79,00 Eur) je zapísaná u správcu pod č.: 8.

K093299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivňáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej 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: Monika Hrivňáková, nar. 16.02.1965, bytom
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra týmto
v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis oddelenej podstaty:
Označenie zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty
ALTERNATÍVA, s.r.o., Kossúthovo nám. 12, 945 01 Komárno, IČO: 36 521 876
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Opis a výška zabezpečenej pohľadávky
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 1. až 11.
Celková prihlásená suma pohľadávok: 1 814,90 EUR
Celková zabezpečená suma: 1 814,90 EUR
Opis zabezpečovacieho práva
Zákonné záložné právo Z-974/2018 v zmysle § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov vzniklo
v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so súpisným č. 1414 na ul. Družstevnej na
zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa domu so súpisným č. 1414, ktoré urobil
dlžník ako spoluvlastník bytu č. 8 na prízemí obytného domu so súpisným č. 1414 na ul. Budovateľskej
v Komárne.
Poradie zabezpečovacieho práva
Záložné právo v prvom poradí. Poradie sa riadi dňom vzniku 01.12.2017
Predmet zabezpečovacieho práva
Súpisová
hodnota

Deň
a dôvod
majetku
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obec Komárno, katastrálne územie
17.10.2019
Komárno, zapísaná na LV č. 8845 ako parcela registra “C“ č. 5195, zastavaná plocha
§ 167h ods. 1
395,17 EUR
a nádvorie s výmerou 713 m2, umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky
7/2005 Z. z. o
podiel dlžníka 6152/166500
reštrukturalizácii
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obec Komárno, katastrálne územie
17.10.2019
Komárno, zapísaná na LV č. 8845 ako stavba obytného domu so súpisným č. 1414, na
§ 167h ods. 1
342,48 EUR
parcele č. 5195, postavená na zemskom povrchu – spoluvlastnícky podiel dlžníka
7/2005 Z. z. o
6152/166500
reštrukturalizácii
Byt nachádzajúci sa v okrese Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno,
17.10.2019
zapísaná na LV č. 8845, vchod č. o. 26, prízemie, byt č. 8 – spoluvlastnícky podiel dlžníka 2
000,00 § 167h ods. 1
1/8, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na EUR
7/2005 Z. z. o
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 6152/166500
reštrukturalizácii

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

1.

2.

3.

zapísania

zákona č.
konkurze a

zákona č.
konkurze a

zákona č.
konkurze a

V Nitre, dňa 17.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivňáková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/161/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený do
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funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Monika Hrivňáková, nar. 16.02.1965, bytom
Budovateľská 1414/26, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra týmto
v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
1. Hnuteľná vec
Opis súpisovej zložky majetku
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón značky Samsung J5 Galaxy
Výrobné číslo: SM-J530F
Evidenčné číslo: R58K72HYT3A
Stav opotrebovanosti: čiastočne opotrebovaný vekom a používaním dlžníkom obvyklým spôsobom
Adresa

miesta,

kde

sa

hnuteľná

vec

nachádza:

Budovateľská

1414/26,

945

01

Komárno

Deň zapísania majetku
17.10.2019
Dôvod zapísania majetku
§ 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Súpisová hodnota majetku
100 EUR

V Nitre, dňa 17.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fojtíková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Částa 64, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2019
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 Lucia Fojtíková, nar. 04.08.1978, bytom
Částa 64, 946 03 Kolárovo 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. 183/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zo dňa 23.09.2019 pod číslom K084376).
V súlade s Podmienkami 1. kola VPK zo dňa 01.10.2019 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 14.10.2019.
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 všeobecnej
podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.

V Nitre, dňa 17.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárik Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Preseľany -, 956 12 Preseľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/188/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Róbert Hipp – správca dlžníka: Štefan Bednárik, nar.: 26.04.1964, bytom 956 12 Preseľany, podnikajúci
pod obchodným menom: Štefan Bednárik, s miestom podnikania Za Škôlkou 530, 956 12 Preseľany, SR, IČO:
40 800 035 ( s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.03.2019), ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom
gramatickom tvare, týmto v zmysle zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok (po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok) - veriteľa: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO:
36284831, SR, uvedená v súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok pod číslom:
1 – ako pohľadávka vo výške: 795,96 Eur (istina 458,34 Eur, úroky z omeškania 327,62 Eur, náklady z uplatnenia
10,00 Eur) je zapísaná u správcu pod č.: 57.
2 – ako pohľadávka vo výške: 613,26 Eur (istina 497,96 Eur, úroky z omeškania 105,30 Eur, náklady z uplatnenia
10,00 Eur) je zapísaná u správcu pod č.: 58.
3 – ako pohľadávka vo výške: 563,43 Eur (istina 472,99 Eur, úroky z omeškania 80,44 Eur, náklady z uplatnenia
10,00 Eur) je zapísaná u správcu pod č.: 59.

K093303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fojtíková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Částa 64, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2019 S1908
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

153

Obchodný vestník 204/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

Okresný súd Nitra
29OdK/108/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola VPK na predaj obchodného podielu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Lucia Fojtíková, nar. 04.08.1978, bytom
Částa 64, 946 03 Kolárovo v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania
(ďalej len „VPK“) na predaj inej majetkovej zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č.
183/2019 zo dňa 23.09.2019 pod číslom K084376).
V súlade s Podmienkami 1. kola VPK zo dňa 01.10.2019 (ďalej len „Podmienky“) posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 14.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1. kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 je ukončené.

V Nitre, dňa 17.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K093304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antond Ižold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 2, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/147/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/147/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Anton Ižold, nar. 01.03.1979, bytom
Ku Bratke 2, 934 05 Levice (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
a informácií poskytnutých Dlžníkom na osobnom rokovaní dňa 03.09.2019, nebola zistenia existencia žiadneho
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
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V Nitre dňa 17.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K093305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Trávnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Dvorany 765, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.3.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/151/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)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.
(3)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.
(4)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.
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 7.10.2019.
Správcovi bola doručená dňa 11.10.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ : Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00215759
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1
Právny
dôvod
2
Právny
dôvod
3
Právny
dôvod
4
Právny
dôvod
5
Právny
dôvod
6
Právny
dôvod
7
Právny
dôvod
8
Právny
dôvod

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
16,59 €
XX
XX
XX
XX
Trovy trestného konania. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 2T/17/00 zo dňa 29.2.2000

Celková suma
16,59 €

300,00 €
XX
XX
XX
XX
300,00 €
Poriadková pokuta. Krajský súd v Nitre. Uznesenie sp.zn.: 3To/10/2012 zo dňa 20.3.2012, v spojení s Uznesením Krajského súdu
v Nitre, Uznesenie sp.zn.: 4Tos/75/2012 zo dňa 28.6.2012
16,59 €
XX
XX
XX
XX
16,59 €
Trovy trestného konania. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 1T/67/01 zo dňa 3.8.2001
120,00 €
XX
XX
XX
XX
Trovy trestného konania. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 2T/126/2011 zo dňa 18.4.2012

120,00 €

99,58 €
XX
XX
XX
XX
Trovy trestného konania. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 1T/118/2010 zo dňa 30.9.2010

99,58 €

59,74 €
XX
XX
XX
XX
Trovy trestného konania. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 1T/158/2010 zo dňa 17.12.2010

59,74 €

53,11 €
XX
XX
XX
XX
Trovy trestného konania. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 2T/84/03 zo dňa 4.11.2010

53,11 €

262,83 €
XX
XX
XX
XX
Právne služby. Okresný súd Topoľčany. Uznesenie sp.zn.: 2Nt/20/2013 zo dňa 20.2.2014

262,83 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom K/19-26
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K093306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Chrkavý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/186/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/186/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka:
Milan Chrkavý, nar. 07.12.1976, bytom: 955 01 Topoľčany, t.č. Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
(ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri
preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

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

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

V Nitre, dňa 17.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K093307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PADA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 16, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 680 753
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/10/2019 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Radlinského ul.č. 5 v Nitre, počas stránkových hodín od 08:00-16:00 hod. po predchádzajúcom
dohodnutí termínu na t. č.: 0903266087, resp. na e-mail: zdychavsky.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 17.10.2019

K093308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guerra Pérez Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 1360/15, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/184/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/184/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Monika Guerra Pérez, nar. 13.02.1976, bytom Komárno, E. B.
Lukáča č. 1360/15, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005
Z. z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke
Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK25 0900 0000 0051 4053 6184, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy
podľa osobitného predpisu.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K093309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Brunner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Remeselnícka 858/29, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/79/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Jozef
Brunner, nar. 14.07.1987, bytom Remeselnícka č. 858/29, 941 11 Palárikovo v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 17.10.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K093310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dubcová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 3999/41, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/244/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/244/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania

JUDr. Marína Gallová, správca dlžníka Katarína Dubcová, nar. 10.6.1983, bytom Jilemnického 3999/41, 036
01 Martin (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § - u 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § - u 167p ods. 1 ZKR, prvé kolo verejného
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Dlžníka, uvedeného v súpise majetku zostaveného dňa
1.10.2019 pod poradovými číslami 1 až 3 (ďalej len ,,nehnuteľné veci“):

STAVBA:
1/
Popis stavby: rodinný dom
Štát: SR
Okres: Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
LV číslo: 2571
Súpisné číslo: 1621
Na parcele číslo: 3730/121
Spoluvlastnícky podiel: 1/30
Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok Dlžníka
Súpisová hodnota: 333 Eur

POZEMKY:
2/
Druh: záhrada
Výmera v m2: 199
Štát: SR
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okres: Martin
LV č.: 2571
Číslo parcely: 3730/95
Spoluvlastnícky podiel: 1/30
Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 398 Eur

3/
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 232
Štát: SR
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Okres: Martin
LV č.: 2571
Číslo parcely: 3730/121
Spoluvlastnícky podiel: 1/30
Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 464 Eur

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

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

Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: SK60 0900 0000 0051 3668 3587, pričom je potrebné uviesť aj
variabilný symbol VS: 22442019.

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

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.

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

JUDr. Marína Gallová, správca

K093311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krenželová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2981/4B, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2018
Druh podania:
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 Žilina dňa 26. februára 2018, sp. zn. 1OdK/38/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 45/2018 zo dňa 5. marca 2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Zuzana
Krenželová, nar. 16.5.1973, bytom Okružná 2981/4B, 02204 Čadca, podnikajúceho pod obchodným menom
Zuzana Krenželová, s miestom podnikania U Hluška - Okružná 2981/4, 022 04 Čadca, IČO: 41 588 258 (ďalej len
,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca 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'').
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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 § 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 Zuzana Krenželová, nar. 16.05.1973,
Okružná 2981/4B, 02204 Čadca končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K093312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Jankolu 5321/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/174/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Monika Borková, nar. 29.05.1975, trvale bytom M. Jankolu 5321/7,
036 01 Martin - Záturčie, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 11.10.2019 do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Mesto Martin, IČO: 00316792, sídlo: Námestie
S.H.Vajanského 1, Martin, korou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 25,07 EUR,
pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 26,20 EUR a pohľadávku pod por. č. 3 v celkovej sume 26,20 EUR.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 11.10.2019.
V Ružomberku dňa 17.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K093313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kuljovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery 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:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/189/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/189/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením, č. k. 3OdK/189/2018 zo dňa 16.08.2018 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Ing. Peter Kuljovský, nar. 28.02.1990, trvale Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, do 29.03.2014
podnikajúci pod obchodným menom Peter Kuljovský, s miestom podnikania Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké
Nové Mesto, IČO: 47 055 766, korešpondenčná adresa: Jesenského 1233, 024 04 Kysucké Nové Mesto (ďalej
ako „úpadca“), rozhodol o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok a ustanovil spoločnosť LEGES
Recovery k.s., so sídlom kancelárie Májová 1582/22, t.č. 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 162/2018 zo dňa 22.08.2018.
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
23.05.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 12.04.2018,
súčinností tretích osôb, osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 03.09.2018 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 - úpadcu: Ing. Peter
Kuljovský, nar. 28.02.1990, trvale Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, do 29.03.2014 podnikajúci
pod obchodným menom Peter Kuljovský, s miestom podnikania Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 47 055 766, korešpondenčná adresa: Jesenského 1233, 024 04 Kysucké Nové Mesto, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ing. Peter Kuljovský, nar. 28.02.1990, trvale
Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, do 29.03.2014 podnikajúci pod obchodným menom Peter
Kuljovský, s miestom podnikania Jesenského 1180/6, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 47 055 766,
korešpondenčná adresa: Jesenského 1233, 024 04 Kysucké Nové Mesto, zrušuje.
V Čadci, dňa 17.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K093314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REDOST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 941 443
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/15/2016 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole 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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JUDr. Mária Kostolná, správca úpadcu Mgr. Martin Kujan, nar. 22.05.1965, bytom Malohontská 1075/18, 979 01
Rimavská Sobota, týmto v súlade s § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 15.8.2017 č. OV 156/2017. Predmetom
ponukového konania sú pohľadávky úpadcu voči dlžníkom (ďalej len „Predmet ponukového konania“):
1. Leithana GmbH, so sídlom Parkbadstrasse 6, 2460 Bruck an der Leitha, Rakúsko, v celkovej výške
290.704,92 EUR (súpisová hodnota) s príslušenstvom
2. Peter Eckenfellner GmbH, so sídlom Bahnstrasse 89, A-7221 Marz, Rakúsko, v celkovej výške
50.000 EUR (súpisová hodnota) s príslušenstvom
Bližšie informácie:
·
·
·
·

k pohľadávkam Správca disponuje kompletnou zmluvnou dokumentáciou
pohľadávky nie sú premlčané
pohľadávky sú prevoditeľné samostatne
na základe záväzného pokynu udeleného veriteľským výborom dňa 27.8.2019 (OV č. 169/2019 zo dňa
3.3.2019) Správca pre 1. kolo ponukového konania akceptuje ponúknutú cenu vo výške najmenej 70%
súpisovej hodnoty majetku

Postup:
1. Predmet ponukového konania bude postúpený za najvyššiu ponuku, a to pre každú pohľadávku zvlášť, s
možnosťou správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z odplaty v prípade
porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "H.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom
uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo
iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30
dní.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej odplaty v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti, a to pre každú pohľadávku zvlášť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania.
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
obsahovať súhlas so spracovaní osobných údajov na účely vyhodnotenia ponukového konania,
ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária
Kostolná, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „Sp. zn.: 2K/15/2016 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2.
oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď
boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.

D. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu odplatu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávky.
H. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o postúpení
pohľadávky, alebo odplatu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurzu uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej odplaty.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania postúpi na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
Zmluvou o postúpení pohľadávky. Správca môže podmieniť uzavretie zmluvy s úspešným záujemcom zložením
zábezpeky v plnej výške odplaty.
V prípade potreby ďalších informácií je možné kontaktovať správcu na e-mailovej adrese: kostolna@advocatis.sk
JUDr. Mária Kostolná, správca

K093315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Ondrejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská Svinná 211, 013 11 Lietavská Svinná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/172/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/172/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Gabriela Bírošová, správca, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, oznamuje, že konkurz
vedený voči dlžníkovi Emília Ondrejková, nar. 08.04.1978, bytom: Lietavská Svinná 211, 013 11 Lietavská Svinná
- Babkov, sp. zn. 3OdK/172/2019, sa v súlade s § 167v ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, končí z dôvodu, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Emília Ondrejková, nar. 08.04.1978, bytom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Lietavská Svinná 211, 013 11 Lietavská Svinná – Babkov, zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K093316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Jaroslav Michalovič,, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/236/2019, že v súlade s ust. §
- u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala:

1. ku dňu 16.10.2019 do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávka veriteľa: Valiček Miroslav, Višňové 533, 013 23 Višňové, prihlásená dňa 16.10.2019 prihláškou na
celkovú sumu 60 000,00,- €.

2. ku dňu 17.10.2019 do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávky veriteľa: Kovač Ladislav, Rosina 406, 013 22 Rosina, prihlásené dňa 17.10.2019 súhrnnou
prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 62 030,00,- €.

JUDr. Marína Gallová - správca

K093317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1307 / 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/242/2019 S1304
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
7OdK/242/2019
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Vladimír Kysel, nar. 22.03.1955, bytom: Legionárska 1307/10, 010 01
Žilina, do 15.02.2007 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kysel, s miestom podnikania Gaštanova
3074/3, 010 01 Žilina, IČO: 41 920 325 v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 05.10.2019 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Radovan Birka, správca

K093318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 8367/42A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/272/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/272/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť
Ružinov, IČO : 47 166 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo
1280/B, so sídlom správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR , značka správcu S1673, správca dlžníka Jozef Tonka, nar. 3. 10. 1955, trvale bytom
Bratislavská 8367/42A, 010 01 Žilina týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení
s ustanovením § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že do správcovského spisu č. 9OdK/272/2019 - S1673 majú právo účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia nahliadnuť počas konkurzu v pracovných dňoch , v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od
13,00 hod. do 15,00 hod. v kancelárii správcu, na adrese M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo e- mailom na kontakte alena.fetkova@skar.eu.sk alebo telefonicky na tel. čísle
+421 ( 0 )917 500 894 .

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

K093319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kysel Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 1307 / 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/242/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/242/2019
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

167

Obchodný vestník 204/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

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

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Vladimír Kysel, nar. 22.03.1955, bytom: Legionárska 1307/10, 010 01
Žilina, do 15.02.2007 podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kysel, s miestom podnikania Gaštanova
3074/3, 010 01 Žilina, IČO: 41 920 325 ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a zároveň oznamuje,
že konkurz sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K093320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Tonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 8367/42A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1955
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/272/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/272/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , zástupca kancelárie a komplementár
spoločnosti, správca dlžníka Jozef Tonka, nar. 03. 10. 1955, bytom Bratislavská 8367/42A, 010 01 Žilina , v
právnej veci oddlženia konkurzom , vedenej na Okresnom súde Žilina , č. k. 9OdK/272/2019 týmto oznamuje
veriteľom účet správcu v banke za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky na účet zriadený v ČSOB, a. s. , číslo účtu v IBAN tvare : SK98 7500 0000 0040
1919 7550 , pričom pre každé popretie pohľadávky , uplatnenej samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok a to vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR .
Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený účet bol
zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok na
trovy konania a označenie veriteľa, ktorého pohľadávku popiera vrátane špecifického symbolu : 92722019.

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

K093321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 284, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1994
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/112/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3OdK/112/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie kancelária: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca,
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 Žilina uznesením sp. zn. 3OdK/112/2019 zo dňa
16.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 79/2019 zo dňa 24.04.2019, na majetok dlžníka: Vladimír
Čonka, narodený: 20.07.1994, bytom: Východná 284, 032 32 Východná, prihlásil súhrnnou prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, dňa 18.07.2019
nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 105,21 €. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa
18.07.2019.
JUDr. Mgr. Miroslava Líšková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Harte 18, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/260/2019 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Kostolná, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42224578 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Peter Ivan, nar. 19.06.1986, trvale bytom Na Harte 18, 032 61 Važec, sp. zn.
9OdK/260/2019 sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K093323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svederník 54, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/197/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/197/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k. 7OdK/197/2019 zo dňa 1.7.2019 zverejnenom v Obchodnom vestníku OV
č. 130/2019 dňa 9.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Štefánia Balážová, nar. 12.6.1971, trvale
bytom Svederník 54, 013 32 Svederník (ďalej len „Dlžník“), pričom do funkcie správcu bola ustanovená JUDr.
Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“).
V predmetnej konkurznej veci nebol SKP zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurznej podstate Dlžníka.
Z uvedeného dôvodu a v zmysle ustanovenia § - u 167v ods. 1 ZKR, po tom čo správkyňa zistila, že konkurzná
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podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ustanovení § - u 167t ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Štefánia Balážová, nar. 12.6.1971, trvale bytom Svederník 54, 013 32
Svederník, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Štefánia Balážová,
nar. 12.6.1971, trvale bytom Svederník 54, 013 32 Svederník, vedený pod sp.zn. 7OdK/197/2019 zrušuje.

JUDr. Marína Gallová, konkurzná správkyňa

K093324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmošeková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklené 182, 038 47 Sklené
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1995
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/292/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/292/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Katarína Kmošeková, nar. 21.03.1995, trvale bytom Sklené
182, 038 47 Sklené, 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: Andreja Hlinku 3118,
022 01 Čadca, 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. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmošeková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklené 182, 038 47 Sklené
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1995
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/292/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/292/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Katarína Kmošeková, nar. 21.03.1995, trvale bytom Sklené
182, 038 47 Sklené, 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
SK8583300000002601252704, 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
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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. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Sirý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3205/31, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.4.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/85/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/85/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o upustení od dražby
JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka
Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina vedenom na Okresnom súde v Žiline č.k.: 1OdK/85/2019
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“) a zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona č. 323/1992 Zb. o/ notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ zákon o dobrovoľných dražbách“) zverejňuje v zmysle ustanovenia § 19 zákona o dobrovoľných dražbách
nasledovné Oznámenie o upustení od dražby-Oznámenie o dražbe z 19.9.2019
Dražobník:

JUDr. Michal Brož

Sídlo kancelárie:
Zapísaný:

A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1490

IČO:

42 214 955

správca dlžníka:

Navrhovateľ:
Sídlo kancelárie:
Zapísaný:

Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina

JUDr. Michal Brož
A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR

Značka správcu:

S1490

IČO:

42 214 955

správca dlžníka:

Štefan Sirý, nar.: 27.4.1959, Borová 3205/31, Žilina

Miesto konania dražby:
notársky úrad JUDr. Silvia Kováčiková, adresa: A. Bernoláka 6, 034 01
Ružomberok (2. poschodie administratívnej budovy)
Dátum konania dražby:

4.11.2019
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10:00 hod.

Dražba:

1. kolo dražby

Predmet dražby:
Predmetom dražby boli nasledujúce nehnuteľnosti so všetkými ich súčasťami
a príslušenstvom: Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Prešov, obec Prešov, k.ú.: Nižná Šebastová,
evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Prešove na LV. č. 576 a to pozemok parcela registra C- KN
číslo 503 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122m2, pozemok parcela registra C- KN číslo 504 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 410m2, pozemok parcela registra C- KN číslo 505 záhrada o výmere 738m2 a
stavba- rodinný dom súpisné číslo 2472 postavený na parcele registra C-KN číslo 503 v spoluvlastníkom podiele
na meno dlžníka Štefan Sirý vo veľkosti 1/8 a 5/24 k celku
Dôvody upustenia od dražby: Uplatnenie práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty oprávnenou osobou
v zmysle § 167r ods. 1 zákona o konkurze.
V Ružomberku, dňa 17.10.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K093327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Adamcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 1053, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/260/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka –
Božena Adamcová, nar.: 03.12.1967, bytom: Nová Bystrica 1053, 023 05 Nová Bystrica, oznamuje týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, že zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa
(ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 12 342,37 €
Počet uplatnených pohľadávok: 2
Doručenie prihlášky dňa: 16.10.2019
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 17.10.2019

17.10.2019, Žilina
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K093328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Veselý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 327, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1965
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/206/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/206/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Juraj Veselý, nar. 02.12.1965, trvale bytom
Rudina 327, 023 31 Rudina, týmto oznamuje, že zo zoznamu majetku priloženého úpadcom k návrhu na
vyhlásenie konkurzu (ust. §167 ods. c ZKR) ako i zistení správcu (ust. §166 i ZKR) vyplýva, že úpadca nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR), konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Juraj Veselý, nar. 02.12.1965, trvale bytom
Rudina 327, 023 31 Rudina (sp. zn. 7OdK/206/2019) v zmysle ust. 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Žilina, dňa 17.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K093329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrivnáková Slavomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Martin, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/201/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/201/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Slavomíra Hrivnáková, nar. 16.04.1971, trvale bytom 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Kozmonautov 8/2, 036 01 Martin, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje,
že končí konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku zostaveného dňa 17.09.2019.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku, dňa 17.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca
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K093330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 88, 010 09 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 403 296
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/13/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

V konkurznej veci úpadcu CONSULTING & CONTROL OF WELDING, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 403
296, vedenej na Okresnom súde Žilina, pod sp. zn. 1K/13/2017, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 a súčasne
oznamuje zámer zostaviť rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.
Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť e-mailom na:
office@bankruptcy.sk.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K093331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čadecký Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 1004/38, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/233/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/233/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Mário Čadecký, nar. 28.12.1987, bytom Jilemnického 1004/38, 038 52 Sučany, adresa na
doručovanie Dlhá nad Kysucou 295, 023 54 Dlhá nad Kysucou, podnikajúceho pod obchodným menom Mário
Čadecký, s miestom podnikania Jilemnického 1004/38, 038 52 Sučany, IČO: 44 971 699, toho času s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.

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

K093332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pavlus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucký Lieskovec 176, 023 34 Kysucký Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/20/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/20/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ján Pavlus, nar.: 02.06.1983, bytom: 023 34 Kysucký Lieskovec 176, sp.zn.
správc.spisu: 3K/20/2015/S1448, týmto oznamujem, že 1. kolo dražby nehnuteľností úpadcu, konané dňa
17.10.2019, bolo neúspešné.
V Žiline dňa 17.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K093333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 10514/28, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/243/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/243/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Róbert Facuna, nar. 01.09.1980, trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01
Martin (ďalej len ako "Dlžník"), vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3OdK/243/2019, 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 vyhlásený na majetok Dlžníka, z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí. Uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K093334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Galandu 4753/22, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/235/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/235/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpis.
Spol. podiel
hodnota
dlžníka
majetku

č.

Typ súpisovej
zložky majetku

Názov/popis súpisovej položky

2

peňažná
pohľadávka

Michal Krištof, Rajecké Teplice, t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody,
Komenského 7, 975 28 Banská Bystrica; právny titul: Rozsudok Okresného 1/1
súdu Žilina 18C/19/2015 zo dňa 02.02.2017.

Poznámka
spornosti v
prospech

10 000 €

JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K093335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: WHY FIRST, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárova 2641, 010 01 žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 826 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: WHY FIRST, s.r.o., so sídlom: Kolárova 2641, 010 01 Žilina, IČO: 47 826 444, sp.zn.
správc.spisu: 3K/13/2017/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som
zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov:
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz, doručené
dňa 15.10.2019 ako Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok por. č. 1 - 2 zo dňa 07.10.2019, celková
prihlásená suma: 187.131 CZK/7.289,02 EUR (178.220 CZK/6.941,92 EUR + 8.911 CZK/347,10 EUR).
Poznámka: Prihlásené pohľadávky prepočítané konverným kurzom: 1 EUR = 25,673 CZK
V Žiline dňa 17.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K093336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turiničová Patrícia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 70, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo veci oddlženia 2OdK/656/2019 úpadcu Patrícia Turiničová, nar. 23.11.1973, trvale bytom Dolná Môlča 70,
974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávok veriteľa BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná
v parížskom registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, IČO:
47 258 713, so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky je
1.227,64 EUR. Pohľadávka bola do zoznamu prihlásených pohľadávok zapísaná dňa 15.10.2019.

V Rimavskej Sobote, dňa 15.10.2019
JUDr. Marek Perdík, správca

K093337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schmidt Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Dubčeka 388/24, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/952/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/952/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/952/2019 zo dňa 10.10.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Schmidt, nar. 05.02.1965, trvale bytom A. Dubčeka 388/24, 965 01 Žiar nad Hronom,
obchodné meno – Peter Schmidt – PS Welding, s miestom podnikania Gazdovská 26, 966 22 Lutila, IČO:
41 522 826 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
s použitím § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 21
ods. 1 a nasl. vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 2OdK/952/2019 - S610 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
tel.: 047/48 31 059
Vo Veľkom Krtíši dňa 17.10.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 147, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/823/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/823/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
VŠEOBECNÁ PODSTATA

Vo veci oddlženia 2OdK/823/2019 úpadcu Ján Holub, nar. 02.10.1979, trvale bytom Opatovská Nová Ves 147,
991 07 Opatovská Nová Ves, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR)“), vykonaný nasledovný súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty :

1. Motorové vozidlo zn. RENAULT MEGANE, evidenčné číslo: VK211AZ, VIN: VF1KA050524867896, rok
výroby: 2002. Ján Holub, nar. 02.10.1979, trvale bytom Opatovská Nová Ves 147, 991 07 Opatovská
Nová Ves, je ako súkromná osoba vlastníkom a zároveň držiteľom osobného motorového vozidla.

V Rimavskej Sobote, dňa 17.10.2019
JUDr. Marek Perdík, správca

K093339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Slezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 836/91, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1987
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/676/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/676/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 5Odk/676/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Denisa Slezáková, nar. 27.09.1987, Lučenská 836/91, 990 01 Veľký Krtíš. Do funkcie správcu
konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.04.2018, zoznamu majetku väčšej
hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 30.04.2018, súčinností tretích osôb, stretnutia
s dlžníkom zo dňa 19.09.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Denisa Slezáková, nar. 27.09.1987,
Lučenská 836/91, 990 01 Veľký Krtíš končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie
je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 17.10.2019
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K093340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Slezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenská 836/91, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1987
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/676/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/676/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 5Odk/676/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Denisa Slezáková, nar. 27.09.1987, Lučenská 836/91, 990 01 Veľký Krtíš. Do funkcie správcu
konkurznej podstaty bola ustanovená spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863, značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019.
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„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 zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si žiadny veriteľ neprihlásil svoje pohľadávky.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Denisa Slezáková, nar. 27.09.1987,
Lučenská 836/91, 990 01 Veľký Krtíš končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Banskej Bystrici, dňa 17.10.2019
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca

K093341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machovičová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 449/268, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/810/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/810/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40
7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.

Mgr. Robert Antal
správca

K093342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 628 / 12, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/665/2018 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/665/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie správcu: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S1347,
správca dlžníka: Dušan Kučerák, nar. 25. 01. 1982, trvale bytom Paseka 628/12, 976 67 Závadka nad
Hronom, korešpondenčná adresa: Stavebná 26, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno: Dušan
Kučerák, miesto podnikania: Ul. 9. mája 2138/6, 977 03 Brezno, IČO: 45 627 185, v súlade s ustanovením §
167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K093343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenec 0, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/615/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/615/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.5OdK/615/2019 zo dňa 17.06.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Ján Oláh, nar. 04.06.1978, trvale bytom Lučenec, 984 01 Lučenec, adresa pre doručovanie
Adyho 5, 984 01 Lučenec. (ďalej len ,,Úpadca“). Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Marek
Perdík, správca so sídlom kancelárie Kálmana Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „Správca“).
Správca Úpadcu týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok
podliehajúci konkurzu.
Za uvedeného stavu nemôže konkurzná podstata pokryť žiadne náklady konkurzu, preto správca týmto oznamuje,
že konkurz na majetok Úpadcu, sa v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 5/2007 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, končí.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. (§ 167v ods. 2 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V Rimavskej Sobote, dňa 17.10.2019

K093344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrbová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 225, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/833/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/833/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/
Typ súpisnej položky majetku: pohľadávka z účtu v banke Popis: pohľadávka z účtu v ČSOB, a.s., č. účtu: SK40
7500 0000 0040 2520 3670 v sume 500,- € - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní o oddlžení.
Súpisová hodnota majetku: 500,- €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Robert Antal
správca

K093345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lepieš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 863/21, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/243/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/243/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku podliehajúci konkurzu
P.č. Súpisová zložka majetku
1.

Vlastník

Finančné prostriedky získané ako náhrada za vyvlastnené pozemky štátom v prospech
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - spoluvlastnícky podiel dlžníka vo výške 180/962640 v
nehnuteľnostiach v kat. území Budča, zapísaných na LV č. 2042 a spoluvlastnícky podiel vo dlžník
výške 1260/882000 v nehnuteľnostiach v kat. území Budča, zapísaných na LV č. 2043
v podiele
1/1

Súpisová
hodnota

113,48 Eur 17.10.2019

JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K093346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milana Rastislava Štefánika 444 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1975
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/828/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/828/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva, k.s., správca dlžníka Ivan lacko

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K093347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vyletel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 404/47, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/333/2017 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/333/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Vladimír Vyletel, nar. 21. 03. 1960, trvale bytom Kukučínova 404/47, 976 67
Závadka nad Hronom počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR ), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Ondrejkovič, nar. 20. 10. 1962, trvale bytom Lubeník 204, 049 18
Lubeník v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 17. 10. 2019
K093348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutníkov 310/2, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/312/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/312/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Ondrej Baláž, bytom
Hutníkov 310/2, 965 01 Žiar nad Hronom, nar. 01.02.1964 (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.
Mgr. Peter Egry, správca

K093349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tauber Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská cesta 805 / 35, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/371/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/371/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Marian Tauber,
bytom Banská cesta 805/35, 967 01 Kremnica, nar. 16.12.1986 (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.
Mgr. Peter Egry, správca

K093350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 406, 986 01 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/900/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/900/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. pozemok - parc. E-KN č. 116/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 110 m2, evidované na LV č. 208,
kat.úz. Radzovce, obec Radzovce, okres Lučenec, spoluvl. podiel: 1/8, súpisová hodnota : 68,75 eur

K093351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pisák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladzany 23, 962 65 Ladzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1975
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/802/2019 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/802/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K093352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Šluchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 311/35, 976 43 Valaská-Piesok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1959
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/759/2019 - S 1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/759/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K093353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Steiger Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 3286 / 85, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/706/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/706/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Jaroslav Steiger, nar. 17. 04. 1969, trvale bytom
Hronská 3286/85, 974 01 Banská Bystrica - Šalková, oznamuje veriteľom, že v zmysle ustanovenia § 167p ods.
1) ZKR ponúka na predaj hnuteľné veci:
osobné motorové vozidlo tov. zn. RENAULT MEGANE, ev. č. BBV964GJ, VIN: VF1BA0E0515411205, červená
farba, dátum prvej evidencie r. 1996, najazdené 180 000 km, bez technickej prehliadky.
Cena motorového vozidla: 400 €.
Lehota na predkladanie ponúk je do 15 dní odo dňa zverejnenia ponuky.
Prihliada sa iba na tú ponuku, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet
správcu:
č: SK69 7500 0000 0040 1752 9187
Kupujúcim sa stáva záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

185

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Rimavská Sobota, 17.10.2019

Deň vydania: 22.10.2019

JUDr. Pavel Balog, správca

K093354
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o skončení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Zlata Teséryová, nar. 02.10.1959, trvale bytom B.
Němcovej 874/6, 990 01 Veľký Krtíš, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.
2OdK/383/2019, v zmysle § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku.

Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz č.k. 2OdK/383/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 11.04.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. OV 77/2019 dňa
18.04.2019, sa končí z dôvodu, že bol splnený rozvrh výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Živická, správca

K093355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ing. Štefan Ružička, s miestom podnikania Veľká
nad Ipľom 229, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO:
46988530
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 60, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/842/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/842/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Ing. Štefan Ružička, nar. 28.05.1958, 1. mája 60, 986 01 Fiľakovo, obchodné meno Ing. Štefan Ružička, s miestom podnikania Veľká nad Ipľom 229, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 46988530, ktoré
konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/842/2019, týmto podľa ust. § 167j ZKR,
správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: Nehnuteľnosti- stavby
Por. č. 1
Popis stavby : bytový dom/byt č. 7, vchod č. 2, 3. posch./
Súp. č.: 212
Stojaci na parc. č. : 128/2
Spoluvlastnícky podiel : 3/42
Okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, kat. územie : Nové Zámky
číslo LV : 7658
Deň zapísania majetku do súpisu : 16.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)
Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu : 2.000,00 €

Popis: Nehnuteľnosti- pozemky
Por. č. 2
Pozemok, parcela registra „C“
Parc. č. : 128/2
Výmera : 761 m2
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel : 8695/718547
Okres: Nové Zámky, obec: Nové Zámky, kat. územie : Nové Zámky
číslo LV : 7658
Deň zapísania majetku do súpisu : 16.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu (§167j ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z.)

JUDr. Jaroslav Bako, 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

187

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

K093356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 12 / 0, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 581 561
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/29/2006 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/29/2006
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, ponúka na predaj podstatnú časť majetku,
patriaceho k podniku úpadcu zapísanej v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
149/2019 zo dňa 05.08.2019 pod zn. K067605 pod bodmi 1) až 29) ako nehnuteľnosti na LV č. 2941 vedenom
Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor katastrálny, katastrálne územie Rimavská Sobota ako:

a) parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape pod číslom:
1) CKN 2410/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 321 m2,
2) CKN 2410/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,
3) CKN 2411 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 097 m2,
4) CKN 2412/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 179 m2,
5) CKN 2412/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2,
6) CKN 2413 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 068 m2,
7) CKN 2414/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 786 m2,
8) CKN 2414/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 159 m2,
9) CKN 2414/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 254 m2,
10) CKN 2414/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2,
11) CKN 2414/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,
12) CKN 2414/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2,
13) CKN 2416/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 344 m2,
14) CKN 2417 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 275 m2,
15) CKN 2418 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 498 m2,
16) CKN 2420/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 915 m2,
17) CKN 2420/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 528 m2,
18) CKN 2420/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 49 m2 a

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) Stavby:
19) súpisné číslo 57 administratívna budova VHJ-CO na parcele č. CKN 2413,
20) súpisné číslo 2101 šatne, jedáleň, garáže na parcele č. CKN 2416/1 postavenom,
21) súpisné číslo 2293 sklad na parcele č. CKN 2414/1,
22) súpisné číslo 2570 prístavba k AB na parcele č. CKN 2410/3,
23) súpisné číslo 4236 baliareň na parcele č. CKN 2411,
24) súpisné číslo 4237 výrobňa zeleniny na parcele č. CKN 2412/2,
25) súpisné číslo 4237 výrobňa zeleniny na parcele č. CKN 2412/3,
26) súpisné číslo 4239 výrobňa zeleniny na parcele č. CKN 2417,
27) súpisné číslo 4240 sklad na parcele č. CKN 2418,
28) súpisné číslo 4241 zámočnícka dielňa na parcele č. CKN 2420/2,
29) súpisné číslo 4378 prístavba pomocných priestorov výrobne na parcele č. CKN 2414/4,
a to predajom formou ponukového konania za nasledovných podmienok :
·
·
·

·
·

·
·

·
·
·

lehota na podávanie ponúk záujemcov je 30 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku, a to do správcovskej kancelárie správcu v zalepenej obálke,
obálka, obsahujúca ponuku záujemcu, musí byť označená nápisom „Neotvárať – PONUKA
1K/29/2006“;
ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presnú identifikáciu menom, dátumom narodenia, trvalým
bydliskom a číslom OP, v prípade právnickej osoby obchodným menom, sídlom a IČOm, ďalej musí
obsahovať návrh kúpnej ceny s pripojeným dokladom, preukazujúcim finančné krytie na jej úhradu a s
dokladom, preukazujúcim úhradu zálohy na kúpnu cenu;
ponúkaná suma kúpnej ceny musí byť vyjadrená jedným konkrétnym číslom, t.j. konkrétnou sumou, nie
intervalom, ani akýmkoľvek matematickým postupom vyčíslenia kúpnej ceny, resp. akýmkoľvek iným
náhradným či neurčitým spôsobom;
minimálna kúpna cena je určená sumou vo výške 206.000, € s tým, že akceptovaná a vyhodnocovaná
bude len ponuka toho záujemcu, ktorý na účet úpadcu zloží v lehote na predkladanie ponúk zálohu na
kúpnu cenu vo výške 50% minimálnej kúpnej ceny t.j. 103.000,- € pod hrozbou prepadnutia zálohy v
prípade, ak úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj speňažovaných nehnuteľností
alebo uzatvorenú kúpnu zmluvu nesplní a dohodnutú kúpnu cenu neuhradí včas a v plnej výške; všetkým
neúspešným záujemcom správca zložené zálohy na kúpne ceny bezodkladne vráti na účet nimi označený
alebo na účty, z ktorých boli jednotlivé zálohy uhradené;
zálohu na kúpnu cenu je potrebné uhradiť na účet, vedený v ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK81 7500
0000 0040 0481 6830.
správca v lehote 3 dní po uplynutí lehoty na doručenie ponúk vykoná otváranie obálok záujemcov, o čom
vyhotoví úradný záznam, ktorý bezodkladne doručí konkurznému súdu aj so samostatným dokumentom, v
ktorom vyhodnotí ponuky jednotlivých záujemcov z hľadiska splnenia podmienok ponukového konania,
ako aj z hľadiska úspešnosti toho ktorého záujemcu v danom kole ponukového konania;
v prípade, že konkurzný súd schváli správcom vykonané vyhodnotenie ponukového konania podľa
predchádzajúceho bodu, správca je povinný bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj
speňažovaných nehnuteľností s úspešným záujemcom,
akékoľvek bližšie informácie o predmete ponukového konania, t.j. o predávanom majetku úpadcu, im
budú poskytnuté písomne, a to z e-mailovej adresy: antal@akantal.sk,
v prípade záujmu o obhliadku predávaného majetku dohodne zájemca termín obhliadky so správcom
písomne, a to na e-mailovej adrese antal@akantal.sk.
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Mgr. Robert Antal
správca

K093357
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:
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: Pavlína Cínová, nar. 15. 10. 1953, trvale bytom Jilemnického 409/66, 976 45 Hronec, na
korešpondenčnej adrese Hronská 18, 976 46 Valaská, 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, 17.10.2019
Mgr. Vladimír Vanko, správca

K093358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Demjénová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 584, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1988
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/498/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/498/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16. 05. 2019, sp. zn. 5OdK/498/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 97/2019 dňa 22. 05. 2019 bol na dlžníka Monika Demjénová, nar. 27. 06. 1988, trvale bytom Muránska
584, 980 61 Tisovec vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so
sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že bol splnený rozvrh
výťažku. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
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V Rimavskej Sobote, dňa 17.10.2019

K093359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 8, 980 02 Širkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1966
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/734/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/734/2019
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: Gizela Horváthová, nar. 11. 01. 1966, trvale bytom Širkovce 8, 980 02 Širkovce, sp. zn.
5OdK/734/2019 v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 03.10.2019, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
Quantum Credit, a. s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 47248980. Výška celkovej prihlásenej sumy
pohľadávky je 231,13 €.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 03.10.2019 pod poradovým číslom 1.

Rimavská Sobota, 17.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K093360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovská cesta 2356/12, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/514/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/514/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako aj zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu a ktorý by mohol byť
spísaný do súpisu konkurznej podstaty.
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V Hnúšti, dňa 17. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K093361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babic Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 89, 962 61 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/835/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/835/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ján Čipka, správca dlžníka Boris Babic, nar. 15.5.1972, trvale bytom Dubové 89, 962 61 Dobrá Niva,
korešpondenčná adresa: Mládežnícka 14, 974 04 Banská Bystrica, týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na predaj nasledovný
súbor majetku:
osobné motorové vozidlo osobné motorové vozidlo Peugeot
továrenská značka Peugeot 405D/LUX
evidenčné číslo: ZV111AC
VIN: VF315BDJ270154165
Druh karosérie AA Sedan
Farba: biela
Rok výroby: 1997
Spoluvlastnícky podiel: v celosti
Súpisová hodnota: 100,- EUR

III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·

hnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo;

·

oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;

·

lehota na predkladanie ponúk je do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;

·

záujemca je povinný zaplatiť zálohu na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložením na účet správcu
IBAN: SK73 0200 0000 0007 0544 5392, VS 58352018, najneskôr do dňa v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliada;
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·

náklady súvisiace s predajom majetku hradí záujemca;

·

doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu zmluvy;

·

v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcov, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty úpadcu;

·

otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Partizánska 197, 981 01
Hnúšťa;

·

výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou, v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
JUDr. Ján Čipka, ul. Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa s označením „Ponukové konanie KONKURZ5OdK/835/2018-neotvárať“.
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Hnúšti, dňa 17. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K093362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 535 / 8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1983
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/850/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/850/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Ľubica Bartošová

K093363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Lichner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 465 / 29, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
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Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/315/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/315/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE č. 1 – 3. kolo
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Zdenek Lichner, nar. 26. 10. 1963, trvale bytom M. R. Štefánika 465/29, 965 01
Žiar nad Hronom, prechodne bytom Beckovská 1017/42, 820 14 Bratislava - Ružinov, korešpondenčná
adresa: Dr. Janského 477/4, 965 01 Žiar nad Hronom, sp. zn.: 5OdK/315/2019 týmto v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania – VPK č. 1 na predaj majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej rok
veci
výroby
ŠKODA FELICIA
1995
COMBI
Spolu súpisová hodnota

stav opotrebovanosti

Evidenčn
č.

VIN č.

zlý technický stav, aktuálne
TMBEFF454S0124908 ZH219AJ
nepojazdná
200,00,- €

miesto kde sa vec nachádza

hodnota v
€

Dr. Janského 477/4, 965 01
200,00
Žiar nad Hronom

za najvyššiu ponúknutú sumu.
V prípade záujmu je možné zaslať fotografie predmetného automobilu. O fotografie môžete žiadať na e-mailovej
adrese: skodova@restrukturalizacia.net
Podmienky ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK86 1100 0000
0029 4304 3849, VS: 51352019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Lichner“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa
nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD.
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/315/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (Škoda Felícia)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
cenu neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak
je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., správca dlžníka

K093364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slúková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 790/17 790/17, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1957
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/949/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/949/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorej koná
komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Ľudmila Slúková, nar. 01. 04. 1957, trvale bytom
Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa, obchodné meno - Ľudmila Slúková - SENTENÁRIO, s miestom
podnikania Štúrova 17, 968 01 Nová Baňa, IČO - 37148389, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase
od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901 919 180, emailom:
spravca@kuchtova.sk
V Banskej Bystrici, dňa 17.10.2019
MK Recovery, k.s. Správca

K093365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slúková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1957
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/949/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/949/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorej koná
komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Ľudmila Slúková, nar. 01. 04. 1957, trvale bytom
Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa, obchodné meno - Ľudmila Slúková - SENTENÁRIO, s miestom
podnikania Štúrova 17, 968 01 Nová Baňa, IČO - 37148389, 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 popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na
bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 4546 5586, VS: 29492019, do poznámky
prosím uviesť „konkurz Ľudmila Slúková“.
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 Banskej Bystrici, 17.10.2019
MK Recovery, k.s., správca

K093366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILKO, s.r.o. "v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredné Plachtince 68 / 0, 991 24 Stredné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 760 358
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 4K/79/2016 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/79/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

OPRAVA ZVEREJNENIA č. K083000 zo dňa 18.09.2019.
Správne má znieť:

Oznámenie o preradení majetku z oddelenej podstaty veriteľa: Mesto Rímavská Sobota do oddelenej
podstaty veriteľa: Slovenská republika-Daňový úrad Banská Bystrica

Pozemky
Parcelové číslo
E-KN 1094/3
E-KN 1094/4
E-KN 1094/101
E-KN 1094/102
E-KN 1094//201
E-KN 1094/202

Druh pozemku
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
408
409
1342
663
1346
659

LV. č.
306
306
306
306
306
306

Štát, obec, katastrálne územie
SR, Lovinobaňa, Uderiná
SR, Lovinobaňa, Uderiná
SR, Lovinobaňa, Uderiná
SR, Lovinobaňa, Uderiná
SR, Lovinobaňa, Uderiná
SR, Lovinobaňa, Uderiná

Spol. podiel
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Hodnota v EUR
81,11
81,31
266,79
131,8
267,58
131

LICITOR recovery, k.s., správca

K093367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slúková Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1957
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/949/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/949/2019
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 Ľudmila Slúková, nar. 01.
04. 1957, trvale bytom Štúrova 790/17, 968 01 Nová Baňa, obchodné meno - Ľudmila Slúková SENTENÁRIO, s miestom podnikania Štúrova 17, 968 01 Nová Baňa, IČO – 37148389 ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/949/2019-12 zo dňa 10.10.2019 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 Ľudmila Slúková, date of birth 01. 04. 1957, address: Štúrova 790/17, 968 01 Nová
Baňa, Slovakia, self - employed person under the trade name Ľudmila Slúková - SENTENÁRIO, seated
Štúrova 17, 968 01 Nová Baňa, Slovakia identification number: 37148389 hereinafter only ,,the Bankrupt“, our
duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica No. 2OdK/949/2018-12 dated of 10th
of October 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 201/2019 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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17.10.2019. Dňom 18.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 201/2019 on 17th of October 2019.
Bankruptcy was declared on 18th 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 – MK Recovery k.s., Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01
Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – MK Recovery, k.s., Nám. Štefana
Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, 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 Banskej Bystrici, dňa 17.10.2019
In Banská Bystrica, on 17th of October 2019
MK Recovery, k.s. správca konkurznej podstaty
MK Recovery. k.s. trustee
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K093368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2 / 0, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Kúpele Brusno, a.s. v konkurze,
so sídlom Kúpeľná ½, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len ,,úpadca“)
Označenie úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. v konkurze
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Spisová značka súdneho spisu: 1R/5/2014
Dátum a čas konania: 17.10.2019, 11:10 hod
Miesto konania: priestory SZRB, a.s. na adrese Štefánikova 27, 814 99 Bratislava

PRÍTOMNÍ
Po otvorení zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru konštatoval, že sú prítomní nasledovní
členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. ( predseda veriteľského výboru) – zast. Mgr. Jozef Hančák,
na základe plnej moci
2. Slovenská konsolidačná, a.s. ( člen veriteľského výboru) - zast. JUDr. Petronela Drinková, na základe
plnej moci
3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave ( člen veriteľského výboru) – zast. JUDr. Helena Nagyová, na
základe poverenia
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru je
veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Prítomný na zasadnutí veriteľského výboru je taktiež správca úpadcu teda spoločnosť I&R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Prezenčná listina zo zasadnutia veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.

PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie a hlasovanie o Žiadosti správcu úpadcu Kúpele Brusno, a.s. ,, v konkurze" o
uloženie odporúčania ako postupovať a o uloženie záväzného pokynu zo dňa 10.10.2019
3. Rôzne, záver
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Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:
K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Predseda veriteľského výboru ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru o 11:10 hod. otvoril zasadnutie
veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných.
Na úvod predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo uskutočnené na
základe žiadosti správcu úpadcu zo dňa 10.10.2019 označenej ako Žiadosť správcu úpadcu Kúpele Brusno, a.s.
,,v konkurze" o uloženie odporúčania ako postupovať a o uloženie záväzného pokynu, ktorá bola v elektronickej
podobe predsedovi veriteľského výboru a ostatným členom veriteľského výboru doručená dňa 11.10.2019.
V tomto podaní správca požiadal veriteľský výbor o zaujatie stanoviska v lehote do 17.10.2019 a to primárne
vzhľadom na
·

·

Výpoveď nájomných vzťahov medzi úpadcom ako nájomcom a spoločnosťou Eastern Investment
Company s.r.o. so sídlom Kúpeľná ½, 976 62 Brusno, IČO: 46 238 930 (ďalej len ,,spoločnosť EIC“
alebo ,,EIC“) ako prenajímateľom zo strany spoločnosti EIC, ktorých predmetom bol hnuteľný majetok
nevyhnutný pre prevádzku podniku úpadcu
Písomné podanie spoločnosti EIC zo dňa 8.10.2019 označené ako Návrh budúcej spolupráce

Postup spoločnosti EIC, ktorým došlo k vypovedaniu nájomných vzťahov s úpadcom, najmä nájomných vzťahov,
ktorých predmetom je hnuteľný majetok nevyhnutne potrebný pre prevádzku podniku úpadcu tvoriaci vybavenie
Liečebného domu Poľana vo vlastníctve úpadcu, bezprostredne ohrozuje ďalšie prevádzkovanie podniku úpadcu
v konkurze a môže viesť k ukončeniu jeho prevádzkovania a hromadnému prepúšťaniu zamestnancov úpadcu.
K bodu 2 – Prerokovanie a hlasovanie o Žiadosti správcu úpadcu Kúpele Brusno, a.s. ,, v konkurze" o
uloženie odporúčania ako postupovať a o uloženie záväzného pokynu zo dňa 10.10.2019
V rámci podania správcu označeného ako Žiadosť správcu úpadcu Kúpele Brusno, a.s. ,, v konkurze" o uloženie
odporúčania ako postupovať a o uloženie záväzného pokynu zo dňa 10.10.2019 požiadal správca veriteľský výbor
o zaujatie stanoviska resp. schválenie/neschválenie správcom navrhovaných uznesení veriteľského výboru.
Pre účely relevantného rozhodnutia členov veriteľského výboru o podaní správcu boli členovia veriteľského výboru
oboznámení o priebehu uzatvorenia a dodatkovania nájomných zmlúv, predmetom ktorých malo byť vybavenie
(inventár) prevádzky úpadcu ako aj s pôvodným právnym stavom týkajúcim sa spoločnosti EIC.
Spoločnosť EIC (pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Kúpele Brusno Pictures s.r.o.) bola až do
25.10.2014 dcérskou spoločnosťou úpadcu so 100% podielom úpadcu na jej základnom imaní. Na základe
rozhodnutia úpadcu zo dňa 15.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 839/2014 NZ 38234/2014, vykonaného
počas zákonnej reštrukturalizácie úpadcu, došlo k zlúčeniu spoločnosti Kúpele Brusno Pictures s.r.o. IČO:
46 238 930 so spoločnosťou IT WORLD COMPANY s.r.o. IČO: 47 250 313 a zániku účasti úpadcu v spoločnosti
Kúpele Brusno Pictures s.r.o., pričom jediným spoločníkom spoločnosti Kúpele Brusno Pictures s.r.o. sa stal p.
Ľubomír Pauk. Tento úkon úpadcu bol vykonaný bez akéhokoľvek právneho a ekonomického odôvodnenia a jeho
dôsledkom je presunutie výnosov z prenájmu hnuteľného majetku nevyhnutného pre prevádzku úpadcu z úpadcu
(ako pôvodne jediného spoločníka spoločnosti Kúpele Brusno Pictures s.r.o.) na p. Ľubomíra Pauka. Od
12.8.2017 došlo k zmene obchodného mena z Kúpele Brusno Pictures s.r.o. na Eastern Investment Company,
s.r.o. Výška vyrovnacieho podielu úpadcu v súvislosti so zánikom účasti úpadcu v spoločnosti EIC dosiahla
zápornú hodnotu vzhľadom na tvrdenú hodnotu majetku vo vlastníctve spoločnosti EIC v sume 1 051 027 EUR
a tvrdenú hodnotu záväzkov v sume 1 083 596 EUR.
Dňa 21.8.2014 mala byť medzi úpadcom ako nájomcom a spoločnosťou EIC ako prenajímateľom uzatvorená
Zmluva o nájme hnuteľnej veci, ktorou mal byť úpadcovi prenechaný do užívania súbor nábytku, vybavenia izieb
špecifikované preberacím protokolom zo dňa 21.8.2014 a to za odplatu 7 500 EUR bez DPH teda 9 000 EUR
vrátane DPH štvrťročne za každý začatý štvrťrok užívania prenajatej veci. Nájomná zmluva 1 bola uzatvorená na
dobu určitú do 31.6.2019. Dodatkom č. 1 zo dňa 25.3.2015 bolo nájomné dohodnuté vo výške 15 000 EUR bez
DPH polročne za každý polrok užívania prenajatej veci. Dodatkom č. 2 zo dňa 15.4.2015 bola suma ročného
nájomného stanovená v roku 2015 na sumu 30 000 EUR, v roku 2016 na sumu 32 000 EUR, v roku 2017 na
sumu 34 000 EUR, v roku 2018 na sumu 36 000 EUR, v roku 2019 na sumu 38 000 EUR, v roku 2020 na sumu
40 000 EUR, v roku 2021 na sumu 42 000 EUR, v roku 2022 na sumu 44 000 EUR, v roku 2023 na sumu 46 000
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EUR, v roku 2024 na sumu 48 000 EUR, v roku 2025 na sumu 50 000 EUR, v roku 2026 na sumu 52 000 EUR,
v roku 2027 na sumu 54 000 EUR, v roku 2028 na sumu 56 000 EUR, v roku 2029 na sumu 58 000 EUR, v roku
2030 na sumu 62 000 EUR, v roku 2031 na sumu 64 000 EUR, v roku 2032 na sumu 66 000 EUR, v roku 2033
na sumu 66 000 EUR, v roku 2034 na sumu 34 000 EUR. Súčasne bola predĺžená doba trvania zmluvy do
30.6.2034.
Dňa 20.6.2014 mala byť medzi úpadcom ako nájomcom a spoločnosťou EIC ako prenajímateľom uzatvorená
Zmluva o nájme hnuteľnej veci, ktorou mal byť úpadcovi prenechaný do užívania hnuteľný majetok špecifikovaný
v prílohe 4.1.3. Zmluvy o finančnom leasingu č. 1914/14 zo dňa 19.6.2014 za odplatu 5 400 EUR bez DPH
mesačne a to na dobu určitú do 19.6.2019. Dodatkom č. 1 zo dňa 2.2.2015 došlo k zmene výšky nájomného a to
na sumu 1 000 EUR mesačne bez DPH v období od 1.2.2015 do 31.12.2015, v období od 1.1.2016 bolo
dohodnuté nájomné vo výške 5 400 EUR mesačne bez DPH. Dodatkom č. 2 zo dňa 30.12.2015 bola stanovená
výška nájomného na sumu 1000 EUR bez DPH mesačne bez akéhokoľvek časového obmedzenia a doba trvania
zmluvy stanovená do 31.12.2017. Dodatkom č. 3 zo dňa 29.12.2017 bola doba trvania zmluvy stanovená do
31.12.2022.
Dodatkom č. 5 zo dňa 28.12.2018 došlo k zmene čl. IV ods. 1 nájomnej zmluvy nasledovne:
,,Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že nájomné, ktoré je platné od 1.1.2016 vo výške 5 400 EUR (
slovom päťtisisícštyristo Eur/ bez DPH spolu s DPH 6 480 Eur / slovom šesťtisícštyristo osemdesiat Eur/ vrátane
DPH ostáva nezmenené do 31.12.2019. Od 1.1.2020 do 30.6.2034 sa nájomné bude meniť tak, že sa každoročne
zvýši o 5% ročne z platného nájomného za predchádzajúci kalendárny rok.“ Súčasne bola doba trvania Nájomnej
zmluvy 2 stanovená do 30.6.2034.
Podľa šetrenia správcu dochádzalo už počnúc 1/2018 k uhrádzaniu nájomného zo strany úpadcu spoločnosti EIC
vo výške 5 400 EUR bez DPH/mesačne napriek skutočnosti, že v tomto období bola zmluvne stanovená výška
nájomného na sumu 1 000 EUR bez DPH mesačne.
Zo strany spoločnosti EIC boli voči správcovi uplatňované pohľadávky proti podstate titulom nájomného z vyššie
špecifikovaných nájomných vzťahov. Nakoľko napriek písomným výzvam správcu nebolo zo strany spoločnosti
EIC preukázané vlastnícke právo k tomuto majetku (s výnimkou odkazu na účtovné závierky spoločnosti EIC)
a súčasne predmetom nájomných zmlúv bol aj hnuteľný majetok, ktorý už nebol v užívaní úpadcu alebo ho
úpadca evidoval ako vlastný majetok, neboli zo strany správcu tieto pohľadávky uhrádzané. Boli však správcom
zapísané do zoznamu pohľadávok proti podstate a spoločnosť EIC bola správcom podrobne oboznámená
s dôvodmi neuznania a zároveň vyzvaná na podanie žaloby v zmysle § 87 ods. 8 ZKR. V prípade určenia
oprávnenosti týchto pohľadávok spoločnosti EIC voči úpadcovi právoplatným rozhodnutím súdu by došlo zo
strany úpadcu k uhradeniu týchto pohľadávok spoločnosti EIC.
Podaniami zo dňa 30.9.2019 doručenými správcovi dňa 30.9.2019 vypovedala spoločnosť EIC aj nájomné zmluvy
zo dňa 21.8.2014 a 20.6.2014, predmetom ktorých je aj hnuteľný majetok (inventár) nevyhnutný pre
prevádzkovanie podniku úpadcu, pričom výpovedná doba uplynie dňa 31.12.2019.
Podaním zo dňa 08.10.2019 označeným ako Návrh budúcej spolupráce oznámila spoločnosť EIC správcovi
podmienky, za ktorých je ochotná uzatvoriť nové nájomné zmluvy, pričom všetky podmienky špecifikované
spoločnosťou EIC musia byť splnené kumulatívne. Na základe tohto podania spoločnosti EIC, resp. ňou
vyžadovaných podmienok, boli zo strany správcu naformulované textácie jednotlivých uznesení, ku ktorým sa má
veriteľský výbor vyjadriť.
Následne bolo pristúpené k hlasovaniu o jednotlivých správcom naformulovaných uzneseniach.
2.1
Uznesenie č. 1: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ odporúčanie
zabezpečiť späťvzatie všetkých žalôb, ktoré podal na Okresnom súde Banská Bystrica voči EIC, ako aj voči
konateľovi EIC Ľubomírovi Paukovi, ako aj voči spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. v termíne do 18.10.2019.“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 1
Za: 0
Proti: 3
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sa:

0

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 1. v navrhovanom znení.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Žaloby, ktorých zastavenia, resp. ukončenia, zo strany správcu sa spoločnosť EIC domáha predstavujú primárne
žaloby o určenie odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu – uzatvorených dodatkov k nájomným zmluvám
medzi spoločnosťou EIC ako prenajímateľom a úpadcom ako nájomcom, ktorými došlo bez akéhokoľvek
ekonomického zdôvodnenia k výraznému navýšeniu nájomného za užívanie hnuteľného majetku nevyhnutného
pre prevádzku podniku úpadcu, a to v období prebiehajúcej zákonnej reštrukturalizácie úpadcu alebo
pozastavenej účinnosti vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu (zo sumy cca 42 000 EUR ročne bez DPH na
sumu cca 102 800 EUR bez DPH ročne), preneseniu nákladov za údržbu tohto majetku zo spoločnosti EIC na
úpadcu ako aj dohodnutiu zmluvných pokút dosahujúcich miliónové hodnoty v prípade ukončenia týchto
nájomných vzťahov zo strany úpadcu ako nájomcu alebo neuhrádzania zvýšeného nájomného zo strany úpadcu.
Je zákonnou povinnosťou správcu posúdiť všetky úkony úpadcu aj z hľadiska ich možnej odporovateľnosti
v zmysle §57 a nasledujúcich ZKR a v prípade zistenia možnej odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu týmto
úkonom odporovať podaním žaloby na príslušnom súde. V prípade nesplnenia tejto zákonnej povinnosti by
správca zodpovedal veriteľom úpadcu za jeho nekonaním spôsobenú škodu. Nakoľko správcom napadnutými
právnymi úkonmi úpadcu došlo v zmysle vyššie uvedeného k výraznému navýšeniu odplaty za užívanie
hnuteľného majetku úpadcu, čo má vo forme pohľadávok proti podstate negatívny vplyv na výsledok
prevádzkovania podniku úpadcu v konkurze, je v záujme všetkých veriteľov úpadcu obnoviť právny stav týkajúci
sa týchto nájomných vzťahov, a to pred uzatvorením týchto dodatkov k nájomným zmluvám, resp. bez
akýchkoľvek pochybností dospieť k záveru o odporovateľnosti týchto úkonov úpadcu (či už pozitívneho alebo
negatívneho) vo forme právoplatného rozhodnutia príslušného súdu.
2.2
Uznesenie č. 2: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ odporúčanie uhradiť
všetky pohľadávky EIC, ako aj pohľadávky spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o., na ktoré si uplatňujú voči
Úpadcovi nárok, v termíne do 18.10.2019 a riadne dodržiavať platobnú disciplínu v zmysle zmlúv v znení
dodatkov, na základe ktorých si zaplatenie predmetných pohľadávok od Úpadcu nárokujú, až do skončenia
trvania týchto zmlúv.“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 2
Za: 0
Proti: 3
Zdržal

sa:

0

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 2. v navrhovanom znení.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Právnym dôvodom vzniku pohľadávok spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. IČO: 47 250 275, ktorých
uhradenia sa spoločnosť EIC domáha, je podľa vedomosti predsedu veriteľského výboru deklarované
prenajímanie tzv. ,,Technického zhodnotenia Liečebného domu Poľana“ úpadcovi. Toto tzv. ,,Technické
zhodnotenie Liečebného domu Poľana“ predstavujú primárne stavebné úpravy na nehnuteľnom majetku vo
vlastníctve úpadcu, ktoré aj s poukazom na existujúce súdne rozhodnutia, tvoria súčasť nehnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu. Tzv. ,,Technické zhodnotenie Liečebného domu Poľana“ tak nie samostatnou vecou
v právnom slova zmysle a nemôže byť predmetom nájmu. Súčasne nemôže úpadcovi vzniknúť povinnosť voči
spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. IČO: 47 250 275 za jeho užívanie uhrádzať nájomné.
Vzhľadom na výpoveď nájomných vzťahov medzi úpadcom ako nájomcom a spoločnosťou EIC ako
prenajímateľom zo strany spoločnosti EIC nie je zrejmé dodržiavania akej platobnej disciplíny, resp. z akých
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nájomných vzťahov, sa spoločnosť EIC domáha. Rovnako tak nie je zrejmé, či sa spoločnosť EIC domáha
uspokojenia aj svojich pohľadávok voči úpadcovi vzniknutých pred vyhlásením konkurzu na majetok úpadcu, ktoré
je možné uspokojovať výlučne v rámci rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu na
majetok úpadcu. Vo vzťahu k neuhradeným pohľadávkam spoločnosti EIC a WORLD SOFTWARE, s.r.o. voči
úpadcovi titulom nájomných vzťahov deklarovane vzniknutým po vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu, tieto boli
správcom spísané do zoznamu pohľadávok proti podstate, avšak nedošlo k ich uhradeniu najmä vzhľadom na
nasledovné skutočnosti:
·

·

Pri nájomných zmluvách uzatvorených medzi spoločnosťou EIC ako prenajímateľom a úpadcom ako
nájomcom zo dňa 20.6.2014 a dňa 21.8.2014, ktorých predmetom je/bol hnuteľný majetok tvoriaci
inventár Liečebného domu Poľana nebolo napriek výzvam správcu preukázané zo strany spoločnosti EIC
vlastnícke právo k tomuto majetku. Súčasne predmet nájomných zmlúv zahŕňal aj majetok, ktorý bol
podľa evidencie úpadcu vo vlastníctve úpadcu, alebo nebol v užívaní úpadcu, a zároveň správca odporuje
výšku nájomného v súdnom konaní
Pri nájomnej zmluve uzatvorenej so spoločnosťou WORLD SOFTWARE s.r.o. nie je zrejmé, čo je presne
predmetom nájmu, a teda nebolo preukázané ani vlastnícke právo k predmetu nájmu, v dôsledku čoho je
odôvodnená pochybnosť o platnosti zmluvy a nároku na uplatňované nájomné. Podľa vedomosti
predsedu veriteľského výboru je predmetom nájmu tzv. Technické zhodnotenie Liečebného domu Poľana
predstavujúce primárne stavebné úpravy nehnuteľného majetku vo vlastníctve úpadcu. Podľa súdnych
rozhodnutí nie je takto vymedzený predmet užívania zo strany úpadcu spôsobilý byť predmetom
nájomného vzťahu.

Tak spoločnosť EIC ako WORLD SOFTWARE s.r.o. boli správcom vyzvaní na podanie žaloby o určenie nimi
uplatnených pohľadávok proti podstate na príslušnom súde.
Je v záujme všetkých veriteľov úpadcu, aby zo strany správcu boli úpadcom uhrádzané len preukázané a
odôvodnené pohľadávky proti podstate a to osobám, ktoré svoje nároky voči úpadcovi bez akýchkoľvek
pochybností preukážu alebo o ktorých nárokoch právoplatne rozhodne jediný oprávnený orgán, teda súd.
2.3
Podľa názoru predsedu veriteľského výboru nemá veriteľský výbor právomoc uložiť správcovi povinnosť
ospravedlniť sa spoločnosti EIC alebo takéto konanie správcovi odporučiť. Vzhľadom na podmienenosť ponuky
spoločnosti EIC, kedy všetky ňou definované podmienky musia byť splnené kumulatívne, hlasoval veriteľský výbor
aj o uznesení č. 3 v nižšie špecifikovanom znení.
Uznesenie č. 3: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ odporúčanie napísať
list, v ktorom sa ospravedlní EIC za neuvážené a neprofesionálne správanie v súvislosti s uzatvorenými
nájomnými zmluvami a postojom k spoločnosti EIC v termíne do 18.10.2019.“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 3
Za: 0
Proti: 3
Zdržal

sa: 0

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 3. v navrhovanom znení.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Zo strany spoločnosti EIC je požadované od správcu ospravedlnenie za vykonanie úkonov, ktorých vykonanie
správcovi ukladá jeho zákonná povinnosť konať s odbornou starostlivosťou ako aj konkrétne zákonné ustanovenia
ZKR. Takáto požiadavka spoločnosti EIC nemá žiadnu zákonnú oporu ani opodstatnenie.
2.4
Uznesenie č. 4: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ záväzný pokyn na
uzatvorenie nájomných zmlúv s EIC k motorovým vozidlám s nasledovnými podmienkami navrhnutými zo strany
EIC: i) mesačné nájomné bude uhrádzané na základe zálohovej faktúry mesiac vopred, ktorá bude splatná
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najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý má byť motorové vozidlo v užívaní
úpadcu, ii) odplata za prenájom každého motorového vozidla je 30,- Eur za deň bez DPH, iii) v odplate nie je
zohľadnená základná údržba motorového vozidla, túto vykonáva v značkových servisoch nájomca (úpadca) na
vlastný účet, iv) motorové vozidlo je prenajaté bez obmedzenia počtu najazdených km, v) v prípade neuhradenia
zálohovej faktúry môže prenajímateľ (EIC) odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou.“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 4
Za: 0
Proti: 3
Zdržal

sa:

0

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 4. v navrhovanom znení.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Z požiadavky spoločnosti EIC nie je zrejmé, či k uzatvoreniu nájomných zmlúv má dôjsť len v rozsahu troch
nájomných zmlúv, predmetom ktorých je nájom motorových vozidiel, pri ktorých došlo k výpovedi zo strany
spoločnosti EIC alebo sa má týkať všetkých nájomných zmlúv so spoločnosťou EIC, predmetom ktorých je, resp.
bol nájom motorových vozidiel. Pôvodná výška nájomného za užívanie motorových vozidiel zo strany úpadcu pri
ktorých došlo zo strany spoločnosti EIC k ich ukončeniu výpoveďou predstavovala sumu 250 EUR bez DPH resp.
500 EUR bez DPH mesačne. Zo strany spoločnosti EIC je tak neodôvodnene požadované výrazné zvýšenie
nájomného a to na sumu cca 900 EUR mesačne bez DPH.
2.5
Uznesenie č. 5: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ záväzný pokyn na
uzatvorenie nájomnej zmluvy s EIC k súboru hnuteľných vecí, ktoré sú predmetom nájmu na základe zmluvy
uzatvorenej dňa 20.06.2014 a dňa 21.08.2014 (t. j. zariadenie Kúpeľného domu POĽANA) s nasledovnými
podmienkami navrhnutými zo strany EIC: i) uzatvorenie len jednej zmluvy, ktorá pokryje plnenie v súčasnosti
dvoch zmlúv, ii) celková výška nájomného bude 30.000,- Eur bez DPH za jeden mesiac (denný náklad na
pacienta 5,55 Eur bez DPH), iii) nájomné bude vyplácané na základe zálohovej faktúry mesiac vopred do 15. dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý bude úpadca užívať predmet nájmu, iv) v prípade
neuhradenia zálohovej faktúry môže prenajímateľ (EIC) odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou, v) za
predpokladu, že EIC návrh zmluvy predloží do 15.10.2019 so zapracovanými podmienkami, zmluva bude
uzatvorená do 21.10.2019.“
Na otázku predsedu veriteľského výboru správca uviedol, že zo strany spoločnosti EIC nebol správcovi
predložený návrh nájomnej zmluvy.
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 5
Za: 0
Proti: 3
Zdržal

sa:

0

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 5. v navrhovanom znení.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Ako bolo už vyššie uvedené, zo strany spoločnosti EIC nebolo doposiaľ napriek písomným výzvam preukázané
vlastnícke právo spoločnosti EIC k hnuteľnému majetku v užívaní úpadcu. Predmet nájomných zmlúv zahŕňa aj
·

hnuteľný majetok ktorý je evidovaný v účtovníctve úpadcu ako majetok vo vlastníctve úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hnuteľný majetok ktorý nie je v užívaní úpadcu

Nie je tak zatiaľ ustálené vlastníctvo hnuteľného majetku a rozsah hnuteľného majetku ktorý by bol úpadcovi
prenajímaný. Požadovaná výška nájomného zo strany spoločnosti EIC vo výške 30 000 EUR bez DPH mesačne
resp. 360 000 EUR bez DPH ročne je viac ako trojnásobne vyššia ako pôvodná suma nájomného podľa
nájomných zmlúv, ktoré aj po jeho neodôvodnenom zvýšení konaním úpadcu dosiahla v roku 2019 sumu 102 800
EUR bez DPH ročne. Zvýšenie nájomného požadované zo strany spoločnosti EIC na sumu viac ako trojnásobne
prevyšujúcu už neodôvodnene zvýšenú sumu nájomného považuje predseda veriteľského výboru za
neodôvodnené, poškodzujúce záujmy oprávnených veriteľov úpadcu a ohrozujúce ďalšiu prevádzku podniku
úpadcu. Aktuálne hospodárske výsledky prevádzkovania podniku úpadcu v konkurze neumožňujú uzatvorenie
nájomnej zmluvy za podmienok stanovených spoločnosťou EIC bez súčasného vzniku pohľadávok proti podstate,
ktoré by nemohli byť zo strany úpadcu uhrádzané.
2.6
Uznesenie č. 6: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ záväzný pokyn na
uzatvorenie kúpnej zmluvy s EIC, predmetom ktorej bude odkúpenie súboru hnuteľných vecí predstavujúcich
zariadenie Kúpeľného domu POĽANA za podmienok navrhnutých zo strany EIC: i) kúpna zmluva sa uzatvorí v
termíne do 21.10.2019, ii) kúpna cena sa bude rovnať štvorročnému nájomnému, ktoré je navrhované v bode 5
listu EIC, resp. v Uznesení č. 5 vyššie, teda kúpna cena 1.440.000,- Eur bez DPH.“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 6
Za: 0
Proti: 3
Zdržal

sa:

0

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 6. v navrhovanom znení.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Podľa výpočtu vyrovnacieho podielu úpadcu v spoločnosti EIC predstavovala vstupná cena tohto hnuteľného
majetku sumu 699 967 EUR. Napriek skutočnosti, že evidovanie tohto majetku v účtovníctve spoločnosti EIC
nepreukazuje vlastníctvo spoločnosti EIC k tomuto majetku, je nutné považovať zo strany spoločnosti EIC
navrhovanú kúpnu cenu za neprimeranú. Aktuálna hodnota tohto majetku, vzhľadom na jeho dlhodobé užívanie
zo strany úpadcu, a to deklarovane od roku 2007, nebola žiadnym relevantným spôsobom (napríklad znaleckým
posudkom) stanovená. Rovnako tak nie je známa cena, za ktorú by bolo možné obstarať toto vybavenie od inej
osoby ako spoločnosti EIC, a to či už formou nájmu alebo jeho kúpou. Konanie úpadcu, ktorým by tento
v konkurze nadobudol do vlastníctva majetok bez relevantného určenia jeho hodnoty a zaviazal sa za tento
majetok zaplatiť kúpnu cenu v spoločnosťou EIC požadovanej výške, nie je možné považovať za konanie
s odbornou starostlivosťou.
2.7
Uznesenie č. 7: „Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ záväzný pokyn, aby
bezodkladne po doručení zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru pristúpil k úkonom smerujúcim k ukončeniu
prevádzky podniku Úpadcu a prevádzku podniku Úpadcu v celom rozsahu ukončil ku dňu 31.12.2019.“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 7
Za: 0
Proti: 3
Zdržal

sa:

Veriteľský výbor neschválil uznesenie č. 7. v navrhovanom znení.
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Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Je zákonnou povinnosťou správcu ako aj veriteľského výboru konať s odbornou starostlivosťou a v záujme
všetkých veriteľov úpadcu, pod čím je podľa názoru predsedu veriteľského výboru potrebné rozumieť aj vykonanie
všetkých právne možných úkonov smerujúcich k zachovaniu prevádzky podniku úpadcu, pokiaľ sú splnené
zákonné podmienky. Nakoľko ukončenie prevádzky podniku úpadcu by na jednej strane spôsobilo hromadné
prepúšťanie zamestnancov úpadcu a vznik pohľadávok proti podstate vo výške dosahujúcej rádovo státisíce eur
a na strane druhej pravdepodobne sťažilo predaj majetku podliehajúceho konkurzu na majetok úpadcu, navrhol
predseda veriteľského výboru, aby prítomní členovia veriteľského výboru hlasovali aj o uznesení č. 8 ako je
uvedené nižšie.
2.8
Uznesenie č. 8: ,,Veriteľský výbor ukladá správcovi úpadcu Kúpele Brusno, a.s. „v konkurze“ záväzný pokyn na
rokovanie a uzatvorenie nájomnej zmluvy s EIC k súborom hnuteľných vecí, ktoré sú/boli predmetom nájmu na
základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 20.6.2014 a nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 21.8.2014 ( t.j.
zariadenie Kúpeľného domu POĽANA) za podmienok obdobných ako pri Zmluve o nájme hnuteľnej veci zo dňa
21.8.2014 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.3.2015, a pri Zmluve o nájme hnuteľnej veci zo dňa 20.6.2014 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 2.2.2015, Dodatku č. 2 zo dňa 30.12.2015 a Dodatku č. 3 zo dňa 29.12.2017 a to za
podmienky preukázania vlastníckeho práva EIC k tomuto hnuteľnému majetku a ustálení hnuteľného majetku
ktorý je preukázateľne v užívaní úpadcu. V prípade neuzatvorenia nájomných zmlúv/nájomnej zmluvy k tomuto
hnuteľnému majetku za týchto podmienok v lehote do 11.11.2019 správca bezodkladne požiada veriteľský výbor
úpadcu o stanovisko k ďalšiemu prevádzkovaniu podniku úpadcu“
Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 8
Za: 2
Proti: 0
Zdržal

sa:

1

Veriteľský výbor schválil uznesenie č.8 vo vyššie uvedenom znení
Sociálna poisťovňa sa k navrhovanému uzneseniu č. 8 nevyjadrila a nenavrhla, v akom rozsahu a za akých
podmienok má správca pokračovať v prevádzkovaní podniku úpadcu a či má správca pristúpiť k ďalším
rokovaniam, nakoľko tento návrh má povinnosť predložiť veriteľskému výboru správca a požiadať veriteľský výbor
o záväzný pokyn. Súčasne požiadala, aby správca informoval veriteľský výbor o nákladoch a výnosoch z
prevádzkovania úpadcovho podniku. V prípade, ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu
výnosy z jeho prevádzkovania, žiada Sociálna poisťovňa SKP v zmysle ust. § 88 ods. 2) ZKR, aby správca
informoval veriteľský výbor a vyžiadal si pokyn, či a v akom rozsahu má pokračovať v prevádzkovaní podniku.
Vyjadrenie predsedu veriteľského výboru:
Navrhovaný postup spočívajúci v uzatvorení nájomných zmlúv so spoločnosťou EIC za podmienok obdobných
pôvodným podmienkam týchto nájomných zmlúv (teda pred zvyšovaním výšky nájomného vykonaného počas
zákonnej reštrukturalizácie úpadcu, resp. počas pozastavenia účinkov vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu),
a to najmä čo do výšky odplaty za užívanie tohto hnuteľného majetku, pri súčasnom preukázaní vlastníckeho
práva spoločnosti EIC k tomuto majetku a ustáleniu predmetu nájomného vzťahu, ktorý úpadca užíva, zodpovedá
povinnosti veriteľského výboru konať s odbornou starostlivosťou. Týmto postupom by došlo k odstráneniu účinkov
uzavretých dodatkov k nájomným zmluvám bez akéhokoľvek odôvodnenia výrazne navyšujúcim odplatu za
užívanie tohto majetku zo strany úpadcu a súčasne k preukázaniu vlastníckeho práva spoločnosti EIC a ustáleniu
predmetu tohto nájomného vzťahu. Súčasne by bola zohľadnená ekonomická situácia úpadcu, výsledky jeho
hospodárenia a spôsobilosť úpadcu tieto záväzky uhrádzať.
Spôsob riešenia vzniknutej situácie ultimatívne požadovaný zo strany spoločnosti EIC spočívajúci v
·
·

ukončení všetkých súdnych sporov vedených zo strany správcu voči spoločnosti EIC resp. p. Paukovi
doplatení dlžného nájomného zo strany správcu spoločnosti EIC a spoločnosti WORLD SOFTWARE
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s.r.o.
výraznom navýšení (strojnásobení) odplaty za užívanie hnuteľného majetku tvoriaceho zariadenie
prevádzky úpadcu
výraznom navýšení odplaty za užívanie motorových vozidiel vo vlastníctve spoločnosti EIC úpadcom
ospravedlnení sa správcu za vykonanie úkonov voči spoločnosti EIC

napriek skutočnosti, že
·
·
·
·

·
·

je zákonnou povinnosťou správcu odporovať právnym úkonom úpadcu v zmysle §58 a nasl. ZKR, pričom
jediným oprávneným orgánom na rozhodnutie o odporovateľnosti právnych úkonov úpadcu je súd
spoločnosť EIC napriek písomným výzvam správcu doposiaľ nepreukázala svoje vlastnícke práva
k zariadeniu prevádzky úpadcu
časť zariadenia deklarovane prenajímaného zo strany spoločnosti EIC úpadcovi je evidovaná
v účtovníctve a vlastníctve úpadcu alebo nie je zo strany úpadcu užívaná
nie je špecifikovaný majetok deklarovane prenajímaný úpadcovi zo strany spoločnosti WORLD
SOFTWARE s.r.o. a tento podľa vedomosti predsedu veriteľského výboru nie je spôsobilým predmetom
nájmu, a teda nemôže úpadcovi vzniknúť povinnosť platiť spoločnosti WORLD PHARM s.r.o. za jeho
užívanie nájomné
nie je žiadnym spôsobom odôvodnený enormný nárast požadovaného nájomného zo strany spoločnosti
EIC
aktuálne výsledky hospodárenia úpadcu neumožňujú uzatvoriť nájomné zmluvy so spoločnosťou EIC pri
ňou požadovanej výške nájomného

evokuje dojem, že cieľom konania spoločnosti EIC je dosiahnuť uhradenie sporných pohľadávok spoločnosti EIC
a WORLD SOFTWARE s.r.o. voči úpadcovi, a to bez preskúmania oprávnenosti týchto pohľadávok zo strany
jediného kompetentného orgánu – súdu a neodôvodnené výrazné navýšenie odplaty za užívanie tohto majetku zo
strany úpadcu bez ohľadu na dopad tohto konania spoločnosti EIC na prevádzku podniku úpadcu, resp. vyvinutie
neprimeraného nátlaku na správcu a veriteľský výbor s hrozbou ukončenia prevádzky podniku úpadcu. Takéto
konanie spoločnosti EIC môže byť vyhodnotené ako konanie v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku
a teda nepožívajúce právnu ochranu.
K bodu 3 – Rôzne, Záver
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na otázky alebo pripomienky, ktoré
majú k priebehu zasadnutia.
Na otázku predsedu veriteľského výboru nevzniesol žiaden z prítomných členov veriteľského výboru námietky
alebo výhrady voči priebehu zasadnutia veriteľského výboru, hlasovaniu a prijatým/neprijatým uzneseniam.
Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia
veriteľského výboru, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru úpadcu a zasadnutie
o 12:40 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 17.10.2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

K093369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Porteleky PORGAS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 2 / 167, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 307 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2012 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V. POHĽADÁVKY Z ÚČTU V BANKE

Por. č.
3.

Označenie banky a čísla účtu
BAWAG P. S. K.
AT86 6000 0102 1007 9020

zostatok
46.004,02 €

JUDr. Dušan Paulík, správca

K093370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksiová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 17 17, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/394/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/394/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

veriteľ: Heineken Slovensko, a.s. so sídlom Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo IČO: 36 528 391

• celková prihlásená suma pohľadávky: 2 771,90 €
• por. č. pohľadávky: 17.10.2019/9/He – 1
• doručenej do kancelárie správcu: 17.10.2019

Právny dôvod pohľadávky : zmluva

Právny dôvod pohľadávok zistený dňa 17.10.2019
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K093371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrzej Wieslaw Kornata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 55, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/117/2017 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/117/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Andrzej Wieslaw Kornata, nar. 27. 02. 1964, trvale bytom ul. Tatranská č. 55,
974 11 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Medená 3, 974 05 Banská Bystrica: obchodné meno
Andrzej Wieslaw Kornata, so sídlom Tatranská 55, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 40 597 920 počas
svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
z vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v
v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR ), správca
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca Dňa 17. 10. 2019
K093372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Veľas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/619/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/619/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ján Veľas, nar. 9.8.1964, bytom 067 11 Nižné Ladičkovce 121,
podnikajúci pod obchodným menom : Ján Veľas, s miestom podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO: 43
277 527 o z n a m u j e , že v rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i ods. 1 Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej
len ZoKR/ doposiaľ nezistil majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty podľa §
167j ods. 1 ZoKR.
Poznámka:
Majetok uvedený dlžníkom v zozname jeho majetku - doloženom k návrhu na vyhlásenie konkurzu: podiel 1/2 na
nehnuteľnostiach: rodinný dom súp. č. 121, na parcele č. 9/2 vedený na LV č. 423 kat.úz. Nižné Ladičkovce a k
nemu prisúchajúce: drobná stavba a hospodárska budova, boli so všetkými súčasťami a príslušenstvom
zapísané v celosti do súpisu všeobecnej podstaty v konkurze vedenom na majetok manželky dlžníka: Štefánia
Veľasová, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2K/52/2016, zverejneným v Obchodnom vestníku
13/2017 vydanom 19.01.2017, v ktorom je speňažovaný verejnou dražbou.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajňáková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovičovo námestie 28, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1965
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/554/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/554/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Emília Krajňáková, nar. 15.01.1965, Pavlovičovo námestie 28, 080 01
Prešov, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ktoré boli správcovi
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávka č. 1
Istina:

960,44 €

Celková suma:

960,44 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K093374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 101, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/683/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/683/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súp. pol. 1 - nehnuteľnosť
popis : dom - bez zápisu na LV, postavený na cudzom pozemku v rómskej osade, čiastočne z kvádrov a
čiastočne z hlinených valkov
súpisová hodnota : 4.000,- EUR
zapísanie do súpisu : 15.10.2019
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerník Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrikovská 368 / 3A, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/438/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/438/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Majerník, nar.: 14.10.1972, Vavrikovská
368/3A, 094 13 Dlhé Klčovo, (ďalej aj ako len „Dlžník“) v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzným pokynom zástupcu veriteľov,
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty – obchodného podielu
patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania:
Predmetom tohto verejného ponukového konania je odplatný prevod inej majetkovej hodnoty (obchodného
podielu) patriaceho Dlžníkovi, a to:
·

Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti MIR&MAR Vranov s.r.o., sídlo Ružová 55,
093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 47 157 151; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Výška
základného imania: 29 000,00 Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; výška splateného
základného imania dlžníka: 26 750,00 Eur; Súpisová hodnota majetku: 26 750,00 Eur.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna, k.s., MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

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

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb;
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie;
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách;
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí byť
urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma;
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu;
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky;
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna, k.s.,
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie
Miroslav Majerník“.

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

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

7. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 67 27, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Veľas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižné Ladičkovce 121, 067 11 Nižné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/619/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/619/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ján Veľas, nar. 09.08.1964, bytom 067 11 Nižné Ladičkovce
121, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Veľas s miestom podnikania 067 11 Nižné Ladičkovce 121, IČO:
43 277 527 o z n a m u j e , že v rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /ďalej len ZoKR/ doposiaľ nezistil majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
Poznámka:
Nehnuteľný majetok: rodinný dom súp. č. 121 na parcele č. 9/2, vedený na LV č. 423 kat.úz. Nižné Ladičkovce,
včítane jeho súčasti a príslušenstva, v spoluvlastníckom podiele dlžníka 1/2, na ktorom bolo zriadené
zabezpečovacie právo - záložné právo na zabezpečenie pohľadávok veriteľov dlžníka prihlásených do konkurzu
a zapísaných do zoznamu pohľadávok, a to:
por. č. 3. Slovenská republika - Daňový úrad Prešov - do výšky 3 460, 90 EUR, 1. poradie,
por. č.7. Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava - do výšky prihlásenej pohľadávky: 10 977,01 EUR,1-2.por.
por.č.8. Slovenská konsolidačná, a.s.Bratislava - do výšky prihlásenej pohľadávky:76,60€ - 2. poradie
bol zapísaný v celosti do súpisu všeobecnej podstaty v konkurze vedenom na majetok manželky dlžníka: Štefánia
Veľasová, vyhlásenom uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2K/52/2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku 13/2017 vydanom 19.01.2017, v ktorom je speňažovaný verejnou dražbou.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K093377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovská Viktória
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/543/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/543/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Duchnovičovo námestie 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 Žilina uznesením sp.zn. 5OdK/543/2018 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01.10.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 194/2018 zo dňa 08.10.2018, na majetok dlžníčky: Viktória
Veselovská, narodená: 13.12.1977, bytom: Nová Ľubovňa 105, 065 11 Nová Ľubovňa prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: AXA Management Services s.r.o. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2,
Česká republika, IČO: 25 672 703, dňa 15.07.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 4 138,35 €.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 15.07.2019.
JUDr. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedzbala Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 1689 / 2B, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/588/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/588/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Jaroslav Nedzbala, nar. 17.05.1983, Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné (ďalej aj ako len
„dlžník“) týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia §167n, § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie
na predaj majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: nehnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 201/2019 dňa 17.10.2019 a to súpisová zložka majetku:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Okres: Humenné, Obec:
Nižná Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 2/8 o
výmere 291 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 0,96 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Okres: Humenné, Obec:
Nižná Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 2/108
o výmere 326 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 1,09 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 121/34 o výmere
1164 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 1,90 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 302/6 o
výmere 496 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 675/14 o výmere 522
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 0,85 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
6) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 676/29 o výmere 77
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 0,13 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
7) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 679/4 o výmere 1325
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 2,17 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
8) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 680/24 o výmere
1956 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 3,20 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
9) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 684/6 o
výmere 492 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
10) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 690/3 o výmere 1146
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 1,87 Eur, Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
11) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 691/30 o výmere
1021 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 1,67 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
12) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 202, parcela registra E, na parcele č. 691/54 o výmere
1305 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/180, Súpisová hodnota majetku: 2,13 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
13) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: záhrada, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 52 o výmere 1122
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 0,95 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
14) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 93 o výmere 3026
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,25 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
15) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 117 o výmere 5004
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 2,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
16) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 143 o výmere 4597
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,90 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
17) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 206 o výmere 4507
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,86 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
18) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 224 o výmere 4577
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m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,89 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
19) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 254 o výmere 9332
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 3,86 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
20) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 285 o výmere 5591
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 2,32 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
21) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 305 o výmere 4874
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 2,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
22) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 349 o výmere 4811
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,99 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
23) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 360 o výmere 3339
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,38 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
24) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 393 o výmere 3197
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 1,32 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
25) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 424 o výmere 8793
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 3,64 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
26) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 454 o výmere 5346
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 2,21 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
27) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 487 o výmere 7707
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 3,19 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
28) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 518 o výmere 11045
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 4,57 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
29) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 602 o výmere
7317 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 0,41 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
30) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 235, parcela registra E, na parcele č. 640 o výmere
6958 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 91/64800, Súpisová hodnota majetku: 0,39 Eur, Dôvod zápisu
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do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
31) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 272, parcela registra E, na parcele č. 565 o výmere 788
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
32) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 272, parcela registra E, na parcele č. 572 o výmere 5121
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
33) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 272, parcela registra E, na parcele č. 575 o výmere 1714
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,06 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
34) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 272, parcela registra E, na parcele č. 576 o výmere 1517
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
35) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 272, parcela registra E, na parcele č. 581 o výmere 1164
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
36) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 280, parcela registra E, na parcele č. 300 o výmere
660824 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 39/456300, Súpisová hodnota majetku: 2,26 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
37) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: lesný pozemok, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 313, parcela registra E, na parcele č. 715 o výmere
325560 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 39/456300, Súpisová hodnota majetku: 16,70 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
38) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 322, parcela registra E, na parcele č. 557 o výmere 6900
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,23 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
39) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 327, parcela registra E, na parcele č. 122 o výmere
74305 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,33 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
40) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 327, parcela registra E, na parcele č. 123 o výmere 3057
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
41) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 327, parcela registra E, na parcele č. 135/2 o výmere
118213 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 3,87 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
42) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 328, parcela registra E, na parcele č. 134 o výmere
205071 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 6,71 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
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43) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 288/2 o výmere 3227
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,11 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
44) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 293/2 o
výmere 5304 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
45) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 301 o výmere
5267 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
46) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 520 o výmere 98172
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 3,21 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
47) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 521 o výmere 4738
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,15 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
46) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 522 o výmere 16087
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,53 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
47) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 523 o výmere 3066
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
48) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 524 o výmere 1200
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,39 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
49) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 525 o výmere 53712
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 1,76 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
50) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 526 o výmere 1477
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
51) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 572 o výmere 1255
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
52) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 528 o výmere 587
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
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53) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 329, parcela registra E, na parcele č. 529 o výmere
237411 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 1,06 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
54) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 679/1 o výmere
11722 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,38 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
55) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 679/47 o výmere
8553 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,28 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
56) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 679/147 o výmere
1512 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
57) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 685/3 o
výmere 1213 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
58) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 691/46 o výmere
4417 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
59) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 706 o výmere 10759
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,35 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
60) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 707 o výmere
23708 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,12 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
61) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 708 o výmere 451
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
62) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 330, parcela registra E, na parcele č. 709 o výmere 7440
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,24 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
63) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 331, parcela registra E, na parcele č. 544 o výmere 9210
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,30 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
64) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 532 o výmere 950
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
65) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
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Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 533 o výmere 453
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
66) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 534 o výmere 446
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
67) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 535 o výmere 706
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
68) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 536 o výmere 1519
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
69) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 537 o výmere 6274
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,21 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
70) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 538 o výmere 664
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
71) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 539 o výmere 852
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
72) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 540 o výmere 6852
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,22 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
73) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 541 o výmere 672
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
74) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 542 o výmere 82384
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 2,69 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
75) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 543 o výmere 601
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
76) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 545 o výmere 1057
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
77) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 338, parcela registra E, na parcele č. 546 o výmere 4421
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m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,14 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
78) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 339, parcela registra E, na parcele č. 547 o výmere 1143
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,37 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
79) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 339, parcela registra E, na parcele č. 548 o výmere 4523
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,15 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
80) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 339, parcela registra E, na parcele č. 549 o výmere 2040
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
81) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 339, parcela registra E, na parcele č. 550 o výmere 10719
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,35 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
82) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 340, parcela registra E, na parcele č. 121/46 o výmere
1252 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
83) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 340, parcela registra E, na parcele č. 682/12 o výmere 425
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
84) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 340, parcela registra E, na parcele č. 686/15 o výmere 656
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
85) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 340, parcela registra E, na parcele č. 691/92 o výmere
47623 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 1,56 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
86) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 345, parcela registra E, na parcele č. 530 o výmere 63640
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 2,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
87) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 345, parcela registra E, na parcele č. 531 o výmere 2522
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
88) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 587 o výmere 20358
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,67 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
89) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 588 o výmere 1427
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
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súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
90) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 589 o výmere 71627
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 2,34 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
91) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 590 o výmere 434
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
92) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 591 o výmere 749
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
93) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 678 o výmere
44562 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 1,46 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
94) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 687 o výmere
1372 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
95) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 346, parcela registra E, na parcele č. 689 o výmere
18418 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
96) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 347, parcela registra E, na parcele č. 693 o výmere
264456 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 1,18 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
97) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 348, parcela registra E, na parcele č. 692 o výmere 85865
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 2,81 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
98) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 349, parcela registra E, na parcele č. 694 o výmere 1649
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
99) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 349, parcela registra E, na parcele č. 695 o výmere
46828 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,21 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
100) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 349, parcela registra E, na parcele č. 696 o výmere 2016
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
101) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 349, parcela registra E, na parcele č. 697 o výmere
3778 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
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102) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 698 o výmere 13375
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,44 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
103) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 699 o výmere 9122
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,30 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
104) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 700 o výmere 3208
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
105) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 701 o výmere
22116 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,10 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
106) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 702 o výmere
6945 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
107) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 703 o výmere
37417 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,17 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
108) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 350, parcela registra E, na parcele č. 704 o výmere 90326
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 2,95 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
109) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 361, parcela registra E, na parcele č. 174 o výmere
3137 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,01 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
110) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 390, parcela registra E, na parcele č. 680/1 o výmere
10960 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,36 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
111) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 416, parcela registra E, na parcele č. 519 o výmere
25217 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 39/456300, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
112) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 551 o výmere 4920
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,16 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
113) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 552 o výmere 2174
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
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113) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 553 o výmere 3948
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,13 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
114) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 554 o výmere 2428
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
115) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 555 o výmere 2522
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
116) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 556 o výmere 1675
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
117) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 558 o výmere 2667
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
118) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 559 o výmere 963
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
119) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 560 o výmere 2676
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
120) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 561 o výmere 1490
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
121) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 562 o výmere 663
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
122) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 563 o výmere 966
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
123) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 564 o výmere 898
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
124) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 566 o výmere 598
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
125) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
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Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 567 o výmere 622
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,02 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
126) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 568 o výmere 846
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,03 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
127) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 569 o výmere 1484
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,05 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
128) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 570 o výmere 5140
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,17 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
129) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 571 o výmere 2437
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
130) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 573 o výmere 11475
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,38 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
131) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 574 o výmere 2652
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,09 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
132) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 577 o výmere 11346
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,37 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
133) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 578 o výmere 6642
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,22 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
134) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 579 o výmere 25365
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,83 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
135) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 580 o výmere 14984
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,49 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
136) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Okres: Humenné, Obec: Nižná
Sitnica, Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 582 o výmere
9965 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,04 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
137) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 583 o výmere 39070
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m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 1,28 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
138) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 584 o výmere
360464 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 11,79 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
139) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 585 o výmere 2095
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,07 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
140) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Humenné, Obec: Nižná Sitnica,
Katastrálne územie: Nižná Sitnica, Štát: SR, Číslo LV: 414, parcela registra E, na parcele č. 586 o výmere 2329
m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/9000, Súpisová hodnota majetku: 0,08 Eur, Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
Termín,
miesto
a
podmienky
na
predkladanie
ponúk
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: jana.cepcekova@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2,
066 01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 2OdK/588/2019 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503 2621, v poznámke uviesť: Jaroslav
Nedzbala, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
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Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K093379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Mirgová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 156/1, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/649/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/649/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/649/2019 zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Lenka Mirgová, nar. 17.12.1983, trvale bytom: Partizánska 156/1, 059 01 Spišská Belá (ďalej
len „Dlžník“). Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 169/2019 dňa
03.09.2019 pod značkou K077131. Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/649/2019 zo dňa
17.09.2019 bol do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Uznesenie o ustanovení
nového správcu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa 23.09.2019 pod značkou K084204.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Lenka Mirgová, nar. 17.12.1983, trvale bytom: Partizánska
156/1, 059 01 Spišská Belá, končí.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca

K093380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Almášy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/439/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/439/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Juraj Almášy, nar.
15.05.1986, trvale bytom Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, SR, podnikajúci pod obchodným menom Juraj
Almášy, s miestom podnikania Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, IČO 44 221 444 (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 5OdK/439/2019-21 zo dňa 14.06.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 119/2019 dňa 21.06.2019, č. zver. K053486, som bol ustanovený do funkcie správcu v
konkurznom konaní vyššie špecifikovaného dlžníka.
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 iné šetrenia správca vykoná len 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.

Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K093381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Gall - GALLON
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovská 11, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 904 051
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/39/2011 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/39/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Andrej Gall - GALLON, s miestom podnikania Vaľkovská 11, 080 01 Prešov, IČO:
34 904 051, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 30.11.2011, sp.zn. 2K/39/2011,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 234/2011 dňa 07.12.2011 vyhlásený konkurz, týmto správca oznamuje, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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došlo k zmene adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k.s., tak, že nová adresa kancelárie správcu
(zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) je Hlavná 29, 080 01
Prešov.
Nahliadnuť do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na:
matuskova@itrust.sk alebo na tel. čísle: +421 948 906 492.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K093382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
Vo veci konkurzného konania Stanislav Bartko, nar. 17.05.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, na
ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.05.2014, sp.zn. 2K/3/2014, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 94/2014 dňa 20.05.2014 vyhlásený konkurz, týmto správca oznamuje, že došlo
k zmene adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k.s., tak, že nová adresa kancelárie správcu
(zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky) je Hlavná 29, 080 01
Prešov.
Nahliadnuť do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom na:
matuskova@itrust.sk alebo na tel. čísle: +421 948 906 492.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K093383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ján Gilden
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 156/105A, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/614/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/614/2019

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

Uznesením Okresného súdu Prešov . zo dňa 14.08..2019, sp.zn. 2OdK/614/2019 zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 161/2019 dňa 21.08.2019 , bol na majetok dlžníka Mgr. Ján Gilden, nar. 27.09.1979,
Osloboditeľov 156/105 A, 059 34 Spišská Teplica, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca
konkurznej podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii 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 šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady 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.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K093384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Godlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 96, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/567/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/567/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02.08.2019, sp.zn. 5OdK/567/2019 zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 152/2019 dňa 08.08.2019 , bol na majetok dlžníka Anna Godlová, nar. 20.11.1961, trvale
bytom Rokycany 96, 082 41 Bajerov, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca konkurznej
podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii 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 šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady 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.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K093385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchár Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 6529 / 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1956
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/750/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/750/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Vladimír Kuchár, nar. 07.04.1956, Vansovej 5, 080 01 Prešov,
podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kuchár, s miestom podnikania Vansovej 6529/5, 080 01 Prešov,
IČO: 10 671 617, 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
SK8583300000002601252704, 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.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchár Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vansovej 6529 / 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1956
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/750/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/750/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Vladimír Kuchár, nar. 07.04.1956, trvale bytom Vansovej 5,
080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kuchár, s miestom podnikania Vansovej 6529/5,
080 01 Prešov, IČO: 10 671 617, 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: Duchnovičovo
nám. 1, 080 01 Prešov, 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.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K093387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Almášy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/439/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/439/2019
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 preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/517/2019-19 zo dňa 12.07.2019, na majetok dlžníka: Juraj
Almášy, nar. 15.05.1986, trvale bytom Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, SR, podnikajúci pod obchodným
menom Juraj Almášy, s miestom podnikania Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, IČO 44 221 444, končí
z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Juraj Almášy, nar. 15.05.1986,
trvale bytom Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, SR, podnikajúci pod obchodným menom Juraj Almášy, s
miestom podnikania Šrobárova 2676/38, 058 01 Poprad, IČO 44 221 444, zrušuje.

V Prešove dňa 17.10.2019
JUDr. Marek Gula, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ražňany 162, 082 61 Ražňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/587/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/587/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.08..2019, sp.zn. 2OdK/587/2019 zverejnenom v
Obchodnom vestníku MS SR č. 156/2019 dňa 14.08.2019 , bol na majetok dlžníka : Anna Horváthová, nar.
02.01.1966, Ražňany 162, 082 61 Ražňany, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca konkurznej
podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii 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 šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady 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.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K093389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Billá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 14, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/607/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/607/2019
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 konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Margita Billá, nar. 14.07.1950, Ťačevská 14, 085 01 Bardejov Uznesením Okresného súdu
Prešov pod č. k. 2OdK/607/2019 zo dňa 12.08.2019 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 17.10.2019

JUDr. Ivana Orosová, správca

K093390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lipták v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečna 149/9, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/184/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/184/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu František Lipták, nar. 26.10.1957,
Riečna 149/9, 059 19 Vikartovce v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa Secapital S.á.r.L., 9 rue du
Laboratoire L-1911, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, doručené správcovi prihláškou pohľadávky po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:
Číslo príhlášky
1

Istina
219,00 EUR

Úroky Úroky z omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma
219,00 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K093391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Mathiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzany 40, 082 21 Medzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/600/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/600/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/600/2019-21 zo dňa 09.08.2019, na majetok dlžníka: Gabriela
Mathiová, nar. 06.06.1969, trvale bytom 082 21 Medzany 40, SR, podnikajúci pod obchodným menom
Gabriela Mathiová, IČO 41 064 321, s miestom podnikania 082 21 Medzany 40, SR, končí z dôvodu zistenia,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Gabriela Mathiová, nar.
06.06.1969, trvale bytom 082 21 Medzany 40, SR, podnikajúci pod obchodným menom Gabriela Mathiová, IČO
41 064 321, s miestom podnikania 082 21 Medzany 40, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 17.10.2019
JUDr. Marek Gula, správca

K093392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamil Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roztoky 94, 090 11 Vyšný Orlík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/123/2017 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/123/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Kamil Grundza, nar. 26.08.1979,
Roztoky 94, 090 11 Vyšný Orlík v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24 785 199 doručené správcovi
prihláškou pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa § 31 ods. 1 ZKR:
Číslo príhlášky
1

Istina
67,67 EUR

Úroky

Úroky z
omeškania

Poplatok z omeškania

Náklady z uplatnenia

Celková suma
67,67 EUR

Ing. Dušan Kuruc, správca

K093393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GasOil engineering, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 742 / 0, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 471 224
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2013 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu GasOil engineering, a.s. v konkurze, so sídlom Tatranská 742,
059 34 Spišská Teplica, IČO: 36 471 224 (konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp.zn.
1R/5/2013) týmto v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 30.09.2019 vyhlasuje ponukové
konanie na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, pričom ide o súbor hnuteľného
majetku, ktorý bol zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v Obchodnom vestníku č. 51/2016 zo dňa
15.03.2016 (K005689), konkrétne:
hnuteľná vec – tvrdomer MIC 20 + príslušenstvo , približný rok výroby : nezistené , stav opotrebovanosti :
opotrebované , spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu : 01.03.2016 , dôvod zaradenia do súpisu
: §67 ods. 1 písm. a ZKR, súpisová hodnota majetku : 400 € s DPH
hnuteľná vec – merač zemných odporov PU 193, približný rok výroby : nezistené, stav opotrebovanosti :
opotrebované, spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu 01.03.2016, dôvod zaradenia do súpisu:
§67 ods. 1 písm. a ZKR, súpisová hodnota majetku : 200 € s DPH
hnuteľná vec – VARTECH MY-68 DIGITAL MULTIMETER, približný rok výroby : nezistené, stav opotrebovanosti :
opotrebované, spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu 01.03.2016, dôvod zaradenia do súpisu:
§67 ods. 1 písm. a ZKR, súpisová hodnota majetku: 500 € s DPH
hnuteľná vec – notebook siemens Fujitsu, približný rok výroby : nezistené, stav opotrebovanosti : opotrebované,
spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu 01.03.2016, dôvod zaradenia do súpisu: §67 ods. 1 písm.
a ZKR, súpisová hodnota majetku: 35 € s DPH
hnuteľná vec – Brúska uhlová 1010W 125mm – AE 3U, približný rok výroby : nezistené, stav opotrebovanosti :
opotrebované, spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu 01.03.2016, dôvod zaradenia do súpisu:
§67 ods. 1 písm. a ZKR, súpisová hodnota majetku: 20 € S DPH
hnuteľná vec – Vŕtačka priklepová 810W – AE1P8 1, približný rok výroby : nezistené, stav opotrebovanosti :
opotrebované, spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu 01.03.2016, dôvod zaradenia do súpisu:
§67 ods. 1 písm. a ZKR, súpisová hodnota majetku: 30 € s DPH
hnuteľná vec – Analyzátor vibrácii ADASH A4101-P, približný rok výroby : nezistené, stav opotrebovanosti :
opotrebované, spoluvlastnícky podiel : 1/1, dátum zaradenia do súpisu 01.03.2016, dôvod zaradenia do súpisu:
§67 ods. 1 písm. a ZKR, súpisová hodnota majetku: 400 € s DPH
Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní, pričom lehota začne plynúť od zverejnenia tohto vyhlásenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku.
Hnuteľný majetok bude odpredaný na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci verejného ponukového
konania v súlade s nižšie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu ponúkaného majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami
doručená správcovi v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať alebo osobne doručiť
na adresu kancelárie správcu majetku úpadcu JUDr. Slavomír Dubjel, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov tak,
aby do kancelárie správcu boli doručené najneskôr do 15 dní od dňa vyhlásenia ponukového konania
v obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:
a) u právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako 3
mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu,
b) uvedenie, že ide o ponuku na odkúpenie súboru hnuteľného majetku ako celku, tak ako je uvedený v jeho
súpise vo vydaní Obchodného vestníka SR pod číslom OV 51/2016, dňa 15.03.2016 (K005689),
c) suma uvedená v eurách, ktorú záujemca ponúka na odkúpenie majetku,
d) záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná,
e) záväzná ponuka záujemcu musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného
registra alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však
úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. V prípade doručenia viacerých záväzných ponúk jedným
záujemcom správca prihliada na záväznú ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti, a v ktorej je suma za
odkúpenie súboru hnuteľných vecí najvyššia. Predaj úspešnému záujemcovi bude podliehať konečnému
schváleniu príslušným orgánom, ktorým je veriteľský výbor. Úspešný záujemca je povinný na svoje náklady
zabezpečiť odvoz súboru obalových materiálov do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
Správca umožní ohliadku predmetu verejného ponukového konania, pričom za účelom ohliadky je nutné vopred
kontaktovať správcu e-mailom na adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K093394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaľanyová Emilia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 218/3 218/3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1958
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/729/2019 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/729/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Emilia
Vaľanyová, nar. 18.01.1958, trvale bytom Bardejovská 218/3, 087 01 Giraltovce (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 182/2019 dňa 20.09.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 17.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka : Emilia Vaľanyová, nar. 18.01.1958, trvale bytom Bardejovská 218/3, 087 01
Giraltovce .
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
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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

K093395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kruppa Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1971
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/710/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/710/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č.
Popis
Rok
súpis.
výroby
zložky
1.
Osobný
2004
automobil
VOLVO XC90 ,
Automobil
je
pojazdný.

Stav opotrebovanosti

Súpisová
hodnota
EUR
Počet najazdených km : 208000 2000€
opotrebovanosť
zodpovedá
najazdeným km a veku vozidla

Deň
zapísania Dôvod
zapísania Podiel
v majetku
do majetku do súpisu úpadcu
podstaty
17.10.2019
Majetok
patriaci 1/1
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu

K093396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kruppa Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1971
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/710/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/710/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group, k.s. správca dlžníka Rastislav Kruppa, nar. 12.02.1971, trvale bytom, 058 01 Poprad, vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na hnuteľnú vec, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty pod č.
1., a to:
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č.
Popis
Rok
súpis.
výroby
zložky
1.
Osobný
2004
automobil
VOLVO XC90 ,
Automobil
je
pojazdný.
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Stav opotrebovanosti

Súpisová
hodnota
EUR
Počet najazdených km : 208000 2000€
opotrebovanosť
zodpovedá
najazdeným km a veku vozidla

Deň vydania: 22.10.2019

Deň
zapísania Dôvod
zapísania Podiel
v majetku
do majetku do súpisu úpadcu
podstaty
17.10.2019
Majetok
patriaci 1/1
dlžníkovi
ku
dňu
vyhlásenia konkurzu

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Rastislav Kruppa. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK8209000000005066882379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu
prepadne uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

K093397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KRYPTON, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2898/92, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 455 849
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/24/2017 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu KRYPTON, s.r.o., so sídlom Partizánska 2898/92,
058 01 Poprad, IČO: 36 455 849 ponúka v II. kole ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby
podstatnú časť majetku patriaceho k podniku úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku ako aj obhliadku majetku je možné uskutočniť na
základe žiadosti zaslanej správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca na základe písomnej žiadosti zaslanej
správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk, po zložení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške
100,- EUR.
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Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu kancelárie: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie M. Benku 10,
811 07 Bratislava najneskôr dňa 15.11.2019, do 15.00 hod.
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať všetky podmienky ponukového konania alebo ktoré budú doručené správcovi po
stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K093398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokošovce 50, 082 52 Kokošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/434/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/434/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Michal Kmec, nar. 25.5.1993, Kokošovce 50, 08252 Kokošovce, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 17.10.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K093399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 484/19, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/459/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
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2OdK/459/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Peter Pompa, nar. 2.9.1963, Budovateľská 484/19, 064 01 Stará Ľubovňa, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 17.10.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K093400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Študy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínová 482/29, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.5.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/475/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/475/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Ladislav Študy, nar. 26.5.1957, Kukučínová 482/29, 087 01 Giraltovce, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 17.10.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca
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K093401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Lenka Furmaneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurimka 88, 090 16 Kurimka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.8.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/510/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/510/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Mgr. Lenka Furmaneková, nar. 4.8.1980, Kurimka 88, 090 16 Kurimka, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 17.10.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K093402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – II. kolo ponukového konania – min. cena 65 %
súpisovej hodnoty
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie II. kola ponukového konania – predaj hnuteľného majetku
Úpadcu spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených
(predmet speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo
zložky
26
27
29

súpisovej Rok výroby
2009
1988
1988

30

1988

32
35
48

neznámy
neznámy
1990

69
70
71
72
73

1988
1986
1986
1986
1988

79
94
95
97
121
122
129
132
134
138
139
141

1987
neznámy
neznámy
neznámy
2007
2005
2007
neznámy
neznámy
1970
1971
neznámy

145

1972

150
152
153

1971
neznámy
neznámy

156
157
165
167
168
169
170
171

1982
neznámy
neznámy
neznámy
1987
neznámy
neznámy
1989

Deň
zápisu Súpisová
majetku
/EUR/
16.10.2018
20
16.10.2018
200
16.10.2018
50

Súpisová zložka - popis

Sklad technických plynov, VČ: EČ: 101063
Studňa úžitkovej vody, VČ: EČ: 201868
Etalonové koncové mi. VČ: EČ:501787
Číslicový multimeter PM 2528/02 VČ: 0202688 EČ:
502137
16.10.2018
Merač magnetických p. 912 Gausmeter VČ: 894 EČ:
501625
16.10.2018
Váha WMD 40, VČ: EČ: 501423
16.10.2018
Elektrocentrála, VČ: 6658, EČ: 302275
16.10.2018
Striekacia kabína DYNACLEAN 3800, VČ: 362447 EČ:
401927
16.10.2018
Sušiareň SEC-N, VČ: 7068 EČ: 401992
16.10.2018
Sušiareň SEC-N, VČ: 7067 EČ: 401993
16.10.2018
Dynaclean 3800, VČ: 10599 EČ: 401994
16.10.2018
Dynaclean 1900, VČ: 10512 EČ: 401995
16.10.2018
Elektrická šachtová RSHOM712/65C VČ: 8371074 EČ:
402090
16.10.2018
Infražiariče Fraccaro, VČ: EČ: 402344
16.10.2018
Infražiarič plynový, VČ: FRC 5 INOX EČ: 402345
16.10.2018
Infražiarič plynový, VČ: EČ: 402347
16.10.2018
ŠKODA Octavia, VČ: EČ: 601993
16.10.2018
Os. Autom. VOLVO, VČ: EČ: 601995
16.10.2018
Automobil úžitkový Peugeot Boxer, VČ: EČ: 601992
16.10.2018
Plechový sklad, VČ: EČ: 702348
16.10.2018
Brúska stolová, VČ: EČ:200698
16.10.2018
Brús. a leštiaci stroj BS 2345, VČ: EČ: 400133
16.10.2018
Brúska nástroj. Univerz. ZEVETA N1, VČ: 10 EČ: 400138 16.10.2018
Pec komorová elektrická HN3/3, VČ: 821223 EČ: 400168 16.10.2018
Pec komorová elektrická KRG 6/5, VČ: 822100 EČ:
400214
16.10.2018
Pec vozíková elektrická HU60/15A,VČ: 821136 EČ:
400411
16.10.2018
Zvarov. zar.-bodovačka VN 80PN, VČ: EČ: 400585
16.10.2018
Merací prístroj UNIMER33, VČ: EČ: 400752
16.10.2018
Frézka kopírovacia PANTOG MP200/02, VČ: 1081
EČ:400938
16.10.2018
Lis vretenový ručný YB3, VČ: EČ: 400993
16.10.2018
Navíjačka cievok SOMET NV-184, VČ: EČ: 401227
16.10.2018
Zakružovačka ručná, VČ: EČ: 401740
16.10.2018
Ručný hyd. Lis. CTC5, VČ: 70489 EČ: 401790
16.10.2018
Stroj brúsiaci a leštiaci, VČ: EČ: 401842
16.10.2018
Stôl na tmelenie a brúsenie, VČ: EČ: 401996
16.10.2018
Ručný hrebeňový lis LRH3, VČ: L14-2138 EČ: 402061
16.10.2018

50
100
20
100
1
100
1
100
150
1
20000
500
500
4000
3500
6000
50
50
500
500
1
1
200
1
20
1
50
50
300
500
200
200
200
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Zvár. Usmerňovač WTU315-1, VČ: 888327 EČ: 401024
Argonová zvár. Súprava MA315, VČ: 1-103 EČ: 401606

Deň vydania: 22.10.2019
16.10.2018
16.10.2018

100
100

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Majetkové položky zapísané pod č. 121, 122, 129 sa predávajú každá individuálne a majetkové
položky pod č. 26, 27, 29, 30, 32, 35, 48, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 132, 134, 138, 139, 141, 145, 150, 152,
153, 156, 157, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 188, 189 ako súbor majetku č. 10, pod č. 94, 95 a 97 ako
súbor majetku č. 11. V prípade záujmu o niektoré položky, ktoré sa speňažujú v rámci vyššie uvedeného
súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu za celý súbor majetku, nie len za jeho časti,
nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný.
2. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
3. Hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí.
4. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 65 % z určenej súpisovej
hodnoty danej hnuteľnej veci bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude
prihliadať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely
konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 10 % zo súpisovej
hodnoty tej ktorej majetkovej položky, resp. súboru majetku, pričom ako variabilný symbol uvedie pri
individuálne predávaných veciach číslo súpisovej zložky majetku a pri súboroch majetku, číslo súboru
majetku na ktorý predkladá ponuku. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby
pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet vedený pre účely konkurzného konania najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento účet, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou.
Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej zábezpeky v
prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú záujemcovi vrátené
najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
5. Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie Hnuteľnej veci resp. súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje
záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
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spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci, resp. za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť
uvedený s DPH aj bez DPH),
h. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
i. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
j. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
k. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
l. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
6. Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť na jednu Hnuteľnú veci, resp. na jeden súbor
majetku iba jednu ponuku.
7. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
8. Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
Osobnú obhliadku hnuteľných vecí je potrebné dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 868 293
s poverenou osobou správcu p. Mitaľom alebo mailom, nakoľko na jednu prehliadku je obmedzená
kapacita 10 osôb. Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
9. Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za tú ktorú Hnuteľnú vec, resp.
súbor majetku.
10. Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
11. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
12. Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
14. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
15. Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet
veriteľského výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to
nemení jej obsah.
16. Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
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JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K093403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – II. kolo ponukového konania – min. cena 65 %
súpisovej hodnoty
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie II. kola ponukového konania – predaj hnuteľného majetku
Úpadcu spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených
(predmet speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo
zložky

súpisovej Rok
výroby

389
391
394
395
398
400
401

2003
1978
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

402
403
407
415
416
417
422
424
426
427
428

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

Deň
zápisu Súpisová
majetku
/EUR/
CNC obrábacie centrum HAAS TM-1HE, výrobné číslo 33034 30.05.2019
(bez software a PC)
10000
Vŕtačka V 20 A, EČ: 40581
30.05.2019
400
Nožnice pákové ručné NCR 300/6, EČ: DKP 261
30.05.2019
100
Brúska FHJ-9, VČ: 472, EČ: 40185
30.05.2019
300
Dvojkotúčová brúska EČ: 400386
30.05.2019
200
Vodorovná vŕtačka STANKOIMPORT 2421, VČ: 2188, EČ: 40783 30.05.2019
1000
Kompresor 70l, VČ: 9V43
30.05.2019
100
Kompresor 300l, VČ: 59984 + zásobník na vzduch 1000l 30.05.2019
VČ:79439
500
Váha 2,5 – 50 kg, VČ:71-104289, EČ: DKP 5264
30.05.019
50
Váha, 250 kg, EČ: 408
30.05.2019
100
Súradnicová vyvrtávačka 2D450, VČ: CCCP EČ: 402343
15.07.2019
1000
Rysovacia doska 1000 mm x 800 mm EČ: DKP 89
15.07.2019
200
Zametací stroj Gansow 510M VČ: 8000278512 bez EČ
15.07.2019
200
Manipulátor zvarku (bez EČ)
15.07.2019
300
Viacúčelový merací prístroj Hydrotechnik HMC 31 EČ: 5002140 15.07.2019
1000
Pec komorová elektrická EČ: 40422
15.07.2019
100
Elektrická šachtová KP0 20/6 EČ: 40186
15.07.2019
100
Stôl na zváranie s odsávaním EČ: 301308
15.07.2019
300
Súpisová zložka - popis
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430
432
437
438
439
440
441

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
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Zdvíhací stôl s drážkami EČ: 400362
Rysovacia doska 1000 mm x 800 mm EČ: 9071
Stôl s drážkami EČ: 401997
Zváračka VARIOSTAR 457-2 VČ:08179007 EČ: neznáme
Zvárací stôl 2 ks bez EČ
Polohovací stolík s drážkami 2 ks bez EČ
Pieskovačka ručná bez EČ

Deň vydania: 22.10.2019
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019
15.07.2019

300
200
400
1500
600
400
400

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Majetkové položky zapísané pod č. 389, 438 sa predávajú každá individuálne, majetkové položky
zapísané pod č. 391, 394, 395, 398, 400, 401, 402, 403, 407 ako súbor majetku č. 2, č. 417, 422 ako
súbor majetku č. 5, č. 426, 427 ako súbor majetku č. 6, č. 416, 428, 430, 432 ako súbor majetku č. 7
a č. 437, 439, 440, 441 ako súbor majetku č. 8. V prípade záujmu o niektoré položky, ktoré sa
speňažujú v rámci vyššie uvedeného súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu za celý
súbor majetku, nie len za jeho časti, nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný.
2. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
3. Hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí.
4. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 65 % z určenej súpisovej
hodnoty danej hnuteľnej veci bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude
prihliadať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely
konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 10 % zo súpisovej
hodnoty tej ktorej majetkovej položky, resp. súboru majetku, pričom ako variabilný symbol uvedie pri
individuálne predávaných veciach číslo súpisovej zložky majetku a pri súboroch majetku, číslo súboru
majetku na ktorý predkladá ponuku. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby
pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť
pripísaná na účet vedený pre účely konkurzného konania najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento účet, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou.
Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej zábezpeky v
prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú záujemcovi vrátené
najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
5. Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie Hnuteľnej veci resp. súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje
záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
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zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci, resp. za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť
uvedený s DPH aj bez DPH),
h. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
i. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
j. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
k. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
l. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
6. Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť na jednu Hnuteľnú veci, resp. na jeden súbor
majetku iba jednu ponuku.
7. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
8. Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
Osobnú obhliadku hnuteľných vecí je potrebné dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 868 293
s poverenou osobou správcu p. Mitaľom alebo mailom, nakoľko na jednu prehliadku je obmedzená
kapacita 10 osôb. Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
9. Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za tú ktorú Hnuteľnú vec, resp.
súbor majetku.
10. Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
11. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
12. Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
14. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
15. Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet
veriteľského výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to
nemení jej obsah.
16. Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K093404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – II. kolo – min. cena 80 % súpisovej hodnoty
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie II. kola ponukového konania – predaj hnuteľného majetku
Úpadcu spadajúceho do oddelenej konkurznej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Leasing Slovakia,
a.s., sídlom Šancová 1/A, 814 99 Bratislava, IČO: 35 730 978, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených
(predmet speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba (okrem zabezpečeného
veriteľa) právo voči uvedenému majetku.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda
zabezpečeného veriteľa zo dňa 06.08.2019.
Predmet speňaženia:
Číslo súpisovej zložky: 1.
Osobné motorové vozidlo – ŠKODA Octavia 1.6 TDI Elegance, VIN: TMBJG7NEXF0068165, druh karosérie: AC
kombi, farba: Strieborná metalíza svetlá, rok výroby: 2014, stav vozidla: v premávke, EČV: PO108GI, počet km:
165 000. Súpisová hodnota: 9.000,- Eur.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
2. Hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí.
3. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 80 % z určenej súpisovej
hodnoty danej hnuteľnej veci bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude
prihliadať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely
konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 20 % zo súpisovej
hodnoty tej ktorej majetkovej položky, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo súpisovej zložky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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majetku. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách
a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko
spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet vedený pre účely
konkurzného konania najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento účet, správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedie aj číslo
účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej zábezpeky v prípade, že ponuka nebude
vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po
vyhodnotení ponukového konania.
Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie Hnuteľnej veci o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):

záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za Hnuteľné veci v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez
DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
5. Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť na jednu Hnuteľnú veci iba jednu ponuku.
6. Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
7. Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Osobnú obhliadku hnuteľných vecí je potrebné dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 868 293
s poverenou osobou správcu p. Mitaľom alebo mailom, nakoľko na jednu prehliadku je obmedzená
kapacita 10 osôb. Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za tú ktorú Hnuteľnú vec.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí príslušnému orgánu na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený
ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet
príslušného orgánu. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to
nemení jej obsah.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K093405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská
13/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 ZKR zverejňujem doplnenie súpisu
všeobecnej podstaty o tieto súpisové zložky majetku:
Súpisové zložky majetku
Číslo

súpisovej Rok

Deň

Súpisová zložka - popis

zápisu Súpisová hodnota
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Súpisová zložka - popis

majetku
Súbor majetku nachádzajúci sa v miestnosti – sklad v medzipriestore
(meradlá, kalibre, kovoobrábacie náradie a pod.)
15.10.2019

/EUR/
2000

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, komplementár

K093406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej Tehelni 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/573/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/573/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v predmetnom konkurze - dlžníka/úpadcu: Ladislav Balog, bytom K Starej Tehelni 7 Prešov, s
poukazaním na oznámenie o súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku 191/2019, vydanom
03.10.2019, podľa ktorého postupom správcu podľa § 166i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len ZoKR / nebol
zistený majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty, v zmysle § 167v ods.1 ZoKR
týmto o z n a m u j e , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto sa k o n k u r z k o n č i.
Súčasne zverejnením tohto oznamu v obchodnom vestníku sa tento k o n k u r z z r u š u j e .

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K093407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bovanová Iveta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 12, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/348/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/348/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Mgr. Iveta Bovanová,
nar. 16.12.1966, Čsl. armády 12, 071 01 Michalovce, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov druhé kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka.
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Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
súp. zl. č. 1
1. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 277, p.č. 1381/21, o výmere 5482 m2, v k.ú. Žbince, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 1/1-ina, v hodnote 1918,7 €,
2. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 277, p.č. 1440/7, o výmere 5804 m2, v k.ú. Žbince, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 1/1-ina, v hodnote 2031,40 €,
3. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 277, p.č. 1448/6, o výmere 4340 m2, v k.ú. Žbince, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 1/1-ina, v hodnote 1519 €,
4. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 1112, p.č. 2876, o výmere 3780 m2, v k.ú. Markovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 1/1-ina, v hodnote 1323,- €,
5. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 201, p.č. 1136, o výmere 2029 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 1/4-ina, v hodnote 710,15 €,
6. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 201, p.č. 1138, o výmere 1288 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 1/4-ina, v hodnote 450,80 €
7. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 405, o výmere 1126 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 394,10 €,
8. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 408, o výmere 1054 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 368,90 €,
9. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 409, o výmere 1097 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 383,95 €,
10. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 412, o výmere 622 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 217,70 €,
11. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 415, o výmere 1863 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 652,05 €,
12. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 416, o výmere 1043 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 365,05 €,
13. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 580, o výmere 691 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku:
trávnaté porasty, v podiele 7/32-in, v hodnote 241,85 €,
14. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 581, o výmere 2500 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 875 €,
15. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 586, o výmere 3413 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 1194,55 €,
16. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 587, o výmere 1151 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku:
trávnaté porasty, v podiele 7/32-in, v hodnote 402,85 €,
17. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 805, o výmere 1985 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku:
trávnaté porasty, v podiele 7/32-in, v hodnote 694,75 €,
18. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 879, o výmere 5478 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 1917,30 €,
19. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 882, o výmere 3287 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 1150,45 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

255

Obchodný vestník 204/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

20. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 953, o výmere 1173 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 410,55 €,
21. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 955, o výmere 1208 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in , v hodnote 422,80 €,
22. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 958 o výmere 806 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 282,10 €,
23. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 1139, o výmere 1291 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 451,85 €.

Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený
v UniCredit Bank, a.s. IBAN: SK7511110000001594797006, variabilný symbol: 313482019. Za riadne a včas
uhradenú zábezpeku sa považuje doručenie peňažných prostriedkov na adresu správcu najneskôr v posledný
deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 31OdK/348/2019, Mgr. Iveta Bovanová, nar. 16.12.1966, Čsl. armády 12, 071 01
Michalovce
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
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3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom
kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej
podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.

JUDr. Igor Varga, správca KP

K093408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka Huta 35, 055 65 Smolnícka Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/345/2019 S1931
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

257

Obchodný vestník 204/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.10.2019

Okresný súd Košice I
31OdK/345/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Daniel Suchý, narodený: 09.12.1993, bytom: Smolnícka Huta 35, 055
65 Smolnícka Huta, podnikajúci pod obchodným menom: Daniel Suchý, s miestom podnikania: Smolnícka Huta
35, 055 65 Smolnícka Huta, IČO: 51718791 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2018,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/345/2019, týmto v súlade s
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.

K093409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mindžáková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves _, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/375/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/375/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Lucia Mindžáková, narodená: 12.01.1988, bytom:
Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves, vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
náklady konkurzu, podľa ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lucia Mindžáková, narodená:
12.01.1988, bytom: Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Lucia Mindžáková, narodená: 12.01.1988, bytom:
Spišská Nová Ves, 052 01 Spišská Nová Ves. zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K093410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 51, 072 16 Źbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1951
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/132/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu S1868, správca dlžníka Eva Balogová nar. 02.08.1951, bytom Žbince 51, 072 16
Žbince, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
výpovede dlžníka zo dňa 13.04.2019, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona
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č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho spenažiteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na Eva Balogová nar. 02.08.1951, bytom Žbince 51, 072 16 Žbince, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Balogová nar.
02.08.1951, bytom Žbince 51, 072 16 Žbince, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K093411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Sokolovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 62, 044 02 Žarnov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/234/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/234/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Júlia Sokolovská, nar. 01.11.1964, bytom: Žarnov 62, 044 02 Žarnov,
týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR),
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
P.
č.
1.

Druh
pozemku
Orná
pôda

Výmera
v m2
2556

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Orná
pôda
Orná .
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda

2529
2617

Okres
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice
okolie
Košice

Obec

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

Čečejovce

Čečejovce

1274

471

4/192

22,50

Čečejovce

Čečejovce

1274

472

4/192

22,26

Čečejovce

Čečejovce

1274

473

4/192

23,03

Čečejovce

Čečejovce

1274

575

4/192

12,13

Čečejovce

Čečejovce

1274

576

4/192

18,62

Čečejovce

Čečejovce

1274

617/1

4/192

22,44

Čečejovce

Čečejovce

1274

617/2

4/192

0,03

Čečejovce

Čečejovce

1274

618/1

4/192

25,39

Čečejovce

Čečejovce

1274

618/2

4/192

0,06

Čečejovce

Čečejovce

1274

704/1

4/192

51,35

Čečejovce

Čečejovce

1274

866

4/192

72,34

Čečejovce

Čečejovce

1274

903/1

4/192

59,85

Čečejovce

Čečejovce

1274

903/2

4/192

3,29

Čečejovce

Čečejovce

1274

903/4

4/192

12,39

Čečejovce

Čečejovce

1274

928/1

4/192

2,68

– Okolie

1378
Košice – Okolie
2115
Košice – Okolie
2549
Košice – Okolie
3
Košice – Okolie
2885
Košice – Okolie
7
Košice – Okolie
5834
Košice – Okolie
8219
Košice – Okolie
6800
Košice – Okolie
374
Košice – Okolie
1408
Košice – Okolie
304
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16.
17.

Orná
pôda
Trv. tráv. porast
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Košice – Okolie

5029

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Orná
pôda
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast
Trv. tráv.
porast

Čečejovce

Čečejovce

1274

928/2

4/192

44,27

Čečejovce

Čečejovce

1274

989

4/192

62,13

Čečejovce

Čečejovce

1274

990

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

991

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

992

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

993

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

994

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1090

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1091

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1092

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1274

1093

4/192

0

Čečejovce

Čečejovce

1374

713

2/192

16,20

Čečejovce

Čečejovce

1375

714

2/192

11,70

Čečejovce

Čečejovce

1375

786

2/192

17,24

Čečejovce

Čečejovce

1375

787

2/192

19,44

Čečejovce

Čečejovce

1416

1177

7/72192

0

Čečejovce

Čečejovce

1838

1176

7/72192

0

Čečejovce

Čečejovce

1839

1175

7/72192

0

Košice – Okolie
2982

18.

Deň vydania: 22.10.2019

Košice – Okolie
1910
Košice – Okolie
1706
Košice – Okolie
2944
Košice – Okolie
3279
Košice – Okolie
1806
Košice - Okolie
5573
Košice – Okolie
4740
Košice – Okolie
3839
Košice – Okolie
1461
Košice – Okolie
3681
Košice – Okolie
2659
Košice – Okolie
3918
Košice – Okolie
4417
Košice – Okolie
314192
Košice – Okolie
5671
Košice – Okolie
591724

Spolu: 519,34 EUR
Deň zápisu majetku do súpisu majetku:

14.10.2019

Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

V Košiciach, 17.10.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K093412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takáčová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurkov 144, 044 19 Ďurkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/375/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/375/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponukové konanie na predaj majetku
JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, správca dlžníka: Jana Takáčová, narodená:
23.06.1987, bytom: Ďurkov 144, 044 19 Ďurkov, pod číslom konania 26OdK/375/2019 vyhlasuje v zmysle § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov II. kolo ponukového
konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 178/2019 zo dňa
16.09.2019.
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1212/34 o výmere 2307 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1306/19 o výmere 21277 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 150,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1465/34 o výmere 3285 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: Orná pôda, Okres: Košice-okolie, Obec: Seňa,
Katastrálne územie: Seňa, Štát: SR, Číslo LV: 11285, na parcele č. 1466/36 o výmere 4764 m², Spoluvlastnícky
podiel úpadcu (zlomok): 2/300, Súpisová hodnota majetku: 50,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo
úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.08.2019
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1.Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Matúš Čepček,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
26OdK/375/2019 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v OV. Návrh musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K
návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky
ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky
(návrhy).
2.Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK20 7500 0000 0040 2484 1056. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá
kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4.Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 10 dní od obdŕžania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k speňažovanému majetku.
5.V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Matúš Čepček,správca
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K093413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jónášová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krišovská Liesková 37, 079 01 Križany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/359/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/359/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Helena Jónášová, narodená: 16.09.1949, bytom:
Krišovská Liesková 37, 079 01 Križany podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty, týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K093414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Dubeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/475/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/475/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca podstaty dlžníka: Monika
Dubeková, nar. 29. 10. 1961, bytom: J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 0903 643 080 alebo e-mailom na adrese:
daniela.tarhajova@gmail.com.
JUDr. Daniela Tarhajová správca

K093415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Dubeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/475/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/475/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Daniela Tarhajová, správca podstaty dlžníka: Monika Dubeková, nar. 29. 10. 1961, bytom: J. Fabiniho
2740/24, 052 01 Spišská Nová Ves, v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK94 8330 0000 0022 0130
6507, vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,eur a najviac 10 000,- eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K093416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredný riadok 477/17, 053 33 Nálepkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/397/2019 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/397/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Helena Horváthová, nar. 18.09.1972, bytom: Stredný riadok 477/17, 053 33
Nálepkovo, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
len ZKR), zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, 17.10.2019
JUDr. Juraj Biroš, správca

K093417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Wjecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
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Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/515/2018 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/515/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 21.12.2018, sp.zn. 26 OdK/515/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ľudovít Wjecha, narodený: 25.04.1980, bytom: Moldavská 5, 040 11 Košice. Predmetným uznesením
som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
1/2019 zo dňa 02.01.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2019.
Ako správca dlžníka: Ľudovít Wjecha, narodený: 25.04.1980, bytom: Moldavská 5, 040 11 Košice v zmysle ust.§
167v ods.1 Zákona č.7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamujem, že konkurz
dlžníka sa končí po splnení rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľudovít Wjecha, narodený:
25.04.1980, bytom: Moldavská 5, 040 11 Košice, vedený Okresným súdom Košice I. pod sp.zn. 26
OdK/515/2018 z r u š u j e
V Spišskej Novej Vsi dňa 17.10.2019
JUDr. Ivan Hric, správca

K093418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Héžeľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/59/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/59/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
František Héžeľ, nar. 18.03.1984, bytom: Hlavná ulica 516/148, 076 64 Zemplínska Teplica, v konkurznom konaní
sp. zn. 26OdK/59/2019 vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. Typ súpisnej zložky majetku: obchodný podiel v spoločnosti WORK V s.r.o., IČO: 51 273 187, sídlo:
Palackého 1, 040 01 Košice, súpisová hodnota majetku: 5.000 Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 26OdK/59/2019 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
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živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

K093419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Petrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/156/2017 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/156/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
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Roman Petrík, nar. 29.06.1978, bytom: Karpatská 3, 040 01 Košice, v konkurznom konaní sp. zn.
26OdK/156/2017 vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA:
1. Typ súpisnej zložky majetku: peňažná pohľadávka, suma pohľadávky – istina: 6.371,32 Eur, právny
dôvod vzniku pohľadávky: ručenie, súpisová hodnota majetku: 6.371,32,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: vlastníctvo úpadcu.
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 26OdK/156/2017 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

K093420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Dandáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za mostom 199/13, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/228/2018 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/228/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
Marián Dandáš, nar. 13.08.1976, bytom: Za mostom 199/13, 076 17 Nižný Žipov, podnikajúci pod obchodným
menom: Marián Dandáš, s miestom podnikania: Za Mostom 199/13, 076 17 Nižný Žipov, IČO: 43 614 248,
v konkurznom konaní sp. zn. 30OdK/228/2018 vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
NEHNUTEĽNOSTI:
1. Typ súpisnej zložky majetku: rodinný dom, katastrálne územie: Nižný Žipov, okres: Trebišov, obec: Nižný
Žipov, súpisné číslo: 268, na parcele číslo 900 /vlastník pozemku nie je vlastníkom stavby postavenej na
tomto pozemku/, nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva č. 1364, stav nehnuteľnosti: pôvodný,
súpisová hodnota majetku: 2.000,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu. Dátum
zápisu do súpisu majetku: 25.10.2018
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 30OdK/228/2018 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.
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K093421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Száraz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1701/61, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/307/2018 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/307/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
Ľubomír Száraz, nar. 10.02.1966, bytom: Wuppertálska 1701/61, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným
menom: Ľubomír Száraz - VIKTORIA, s miestom podnikania: Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 40 953 939,
v konkurznom konaní sp. zn. 26OdK/307/2018 vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. Typ súpisnej zložky majetku: obchodný podiel v spoločnosti ANELA TRADE s.r.o., IČO: 36 595 233, sídlo:
Mäsiarska 40, 040 01 Košice, súpisová hodnota majetku: 6.638,78 Eur /200.000,- SK/. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu. Dátum zápisu do súpisu majetku: 03.09.2018
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 26OdK/307/2018 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fencíková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 1172/25 25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/408/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/408/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka Viera Fencíková, nar. 06.05.1945, Československej
armády 1172/25, 040 01 Košice, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že nebude
zostavovať rozvrh, nakoľko postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci
konkurzu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K093423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pačut
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovručská 697/1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/136/2018 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/136/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
František Pačut, nar. 01.05.1981, bytom: Ovručská 697/1 , 040 22 Košice, v konkurznom konaní sp. zn.
30OdK/136/2018 vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
NEHNUTEĽNOSTI:
1. Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5241, výmera 72 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 4,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5242, výmera 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 9,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5243, výmera 43 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 2,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5248, výmera 111 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 6,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5249, výmera 62 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 3,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5260, výmera 12 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 0,50,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5261, výmera 121 m2, druh pozemku: záhrada, list
vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 6,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5263, výmera 111 m2, druh pozemku: záhrada, list
vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 6,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 5264, výmera 211 m2, druh pozemku: záhrada, list
vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 10,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 8056, výmera 338 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 16,50,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „E“ parc. č. 96/9, výmera 119 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 3606, podiel: 3/6160, súpisová hodnota majetku: 6,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 7623, výmera 211 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, list vlastníctva č. 119, podiel: 1/56, súpisová hodnota majetku: 685,- Eur. Dôvod zápisu do
súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu.
Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Krásna, okres: Košice IV, obec: Košice Krásna, pozemok parcela registra „C“ parc. č. 7624, výmera 384 m2, druh pozemku: záhrada, list
vlastníctva č. 119, podiel: 1/56, súpisová hodnota majetku: 685,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.

bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 30OdK/136/2018 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

K093424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fencíková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 1172/25 25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/408/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/408/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty Viera Fencíková, nar. 06.05.1945, Československej armády
1172/25, 040 01 Košice, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že konkurz sa končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Viera Fencíková, nar. 06.05.1945,
Československej armády 1172/25, 040 01 Košice, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca
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K093425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmecká 356/31, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/140/2018 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/140/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 14.06.2018, sp.zn. 30 OdK/140/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Zdenka Rácová, nar. 12.05.1978, bytom: Chlmecká 356/31, 076 17 Trebišov. Predmetným uznesením
bol JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn. správcu S 1524 ustanovený do
funkcie správcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 118/2018 zo dňa 20.06.2018.
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 14.02.2019, sp.zn. 30 OdK/140/2018 bol odvolaný správca podstaty
JUDr. Róbert Selvek, so sídlom kancelárie: Němcovej 30, 040 01 Košice, zn. správcu S 1524 a vymenovaný do
funkcie správcu: JUDr. Ivan Hric, so sídlom kancelárie Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves.
V zmysle ust. § 167h ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166 ods. 2, nie skôr ako také šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc:
·
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 26.03.2018, priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 26.03.2018, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch,
priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice (prehlásenia) zo stretnutia s dlžníkom zo dňa 04.03.2019, na ktorom dlžník po poučení
opakovane potvrdil svoje predchádzajúce vyhlásenia, že nevlastní žiadny majetok,
ako aj zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle § 167h ZKR.
Dlžník a jej manžel sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č.59, vedený
Okresným úradom Trebišov, katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: Nižný Žipov, k. ú.: Nižný Žipov. Predmetné
nehnuteľnosti sú zaťažené záložným právom v prospech záložného veriteľa: OTP banka Slovensko, a.s., so
sídlom: Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
V znení § 167k odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“): „Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu vtedy, ak sa prihlási prednostný
zabezpečený veriteľ.“ Záložný veriteľ OTP banka Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, 813 54 Bratislava
neprihlásil pohľadávku do konkurzného konania, preto sú nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 59, k.ú.
Nižný Žipov vylúčené z konkurznej podstaty. Iný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok dlžníka nebol zistený.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zdenka
Rácová, nar. 12.05.1978, bytom: Chlmecká 356/31, 076 17 Trebišov, vedený na Okresnom súde Košice I. pod
sp.zn. 30 OdK//140/2018 sa k o n č í .
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Zdenka Rácová, nar.
12.05.1978, bytom: Chlmecká 356/31, 076 17 Trebišov s pozastavenou činnosťou, vedený na Okresnom súde
Košice I. pod sp.zn. 30 OdK//140/2018 v súlade s ust. § 167v ods. 1, tretia veta ZKR z r u š u j e.
V Spišskej Novej Vsi dňa 17.10.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K093426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
Daniel Štoch, nar. 29.12.1971, bytom: Ruskov 383, 044 19 Ruskov, v konkurznom konaní sp. zn. 32OdK/40/2019
vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej
v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. Typ súpisnej zložky majetku: obchodný podiel v spoločnosti Crystal House, s.r.o., IČO: 47 473 592, sídlo:
Vrátna 15, 040 01 Košice, súpisová hodnota majetku: 4.250 Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 32OdK/40/2019 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

K093427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Štoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 383, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/40/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/40/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

2. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
Daniel Štoch, nar. 29.12.1971, bytom: Ruskov 383, 044 19 Ruskov, v konkurznom konaní sp. zn. 32OdK/40/2019
vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej
v Obchodnom vestníku SR č. 95/2019 zo dňa 20.05.2019:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. Typ súpisnej zložky majetku: obchodný podiel v spoločnosti SC TOP s.r.o., IČO: 43 846 301, sídlo:
Rázusova 1, 040 01 Košice, súpisová hodnota majetku: 6.640 Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 32OdK/40/2019 –
SC TOP s.r.o. - Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v OV. Návrh musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis
z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických
osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami
ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť.
Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
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3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

K093428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kondášová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 177/1, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/426/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/426/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Dagmar Kondášová, narodená: 16.09.1979, bytom:
Volgogradská 177/1, 070 01 Michalovce podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty, týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K093429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kudráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 330, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Stojka
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/198/2019 S1360
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/198/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

1. kolo ponukového konania na predaj súboru majetku
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JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom Werferova 1, 040 11 Košice, značka správcu: S1360 ako správca dlžníka:
Štefan Kudráč, nar. 27.04.1969, bytom: Lekárovce 330, 072 54 Lekárovce, v konkurznom konaní sp. zn.
26OdK/198/2019 vyhlasuje v zmysle §167n ods. 1 a §167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej
podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku SR č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019:
NEHNUTEĽNOSTI:
1. Typ súpisnej zložky majetku: pozemok, katastrálne územie: Blatné Revištia, okres: Sobrance, obec:
Blatné Revištia, na parcele registra „E“ číslo 96/1, list vlastníctva č. 946, druh pozemku: orná pôda,
výmera: 290 m2, podiel: 12/32, súpisová hodnota majetku: 39,20,- Eur. Dôvod zápisu do súpisu majetku:
vlastníctvo úpadcu.
bez určenia minimálnej kúpnej ceny, t.j. za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:
1. Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Jaroslav Stojka,
Werferova 1, 040 11 Košice, v zapečatenej obálke s označením „Ponukové konanie – 26OdK/198/2019 –
Neotvárať“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v OV. Návrh
musí obsahovať navrhovanú cenu. Predložený návrh musí naďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko
pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách –
podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového
konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si
vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).

2. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka
sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu IBAN: SK30 0200 0000 0024 3113 4851. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súboru majetku.

K093430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 68, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/407/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/407/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Peter Halás, nar.: 23.12.1975, bytom: Byster 68, 044
41 Sady nad Torysou, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Halás - ESTIMESA, s miestom
podnikania: Byster 68, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 46 222 294 oznamuje účastníkom konkurzného
konania č.k.: 32OdK/407/2019, že veriteľ:
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31 575 951
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 17.10.2019 prihlášku nezabezpečenej
pohľadávky.
Ide

o
·
·
·
·
·
·

nasledujúcu

nezabezpečenú

inú

pohľadávku:

Istina: 4 859,43 €
Úroky: 0,00 €
Úroky z omeškania: 0,00 €
Poplatky z omeškania: 0,00 €
Náklady z uplatnenia: 0,00 €
Spolu: 4 859,43 €

Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca oznamuje, že prihlásená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok v zmysle § 28 ods. 3 ZKR.

K093431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bažalik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 143/2, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/364/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/364/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Bažalik, nar. 09.06.1981, bytom: Krížna 143/2, 076 17 Nižný Žipov,
podnikajúci pod obchodným emnom: Štefan Bažalik, s miestom podnikania: Krížna 143/2, 076 17 Nižný Žipov,
IČO: 47705191, týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa
končí z dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP
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K093432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazmínová 412/2, 040 11 Košice - Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/342/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/342/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Július Balog, nar. 10.03.1969, bytom: Jazmínová 412/2, 040 11 Košice - Západ,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu
zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Šandor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska Široká 201, 072 13 Zemplínska Široká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/256/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Matúš Šandor, nar. 24.09.1986, bytom: Zemplínska Široká 201, 072 13 Zemplínska
Široká, týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z
dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Variga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica na sídlisku 367 / 40A, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/325/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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32OdK/325/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka Jozef Variga, narodený 20.10.1961, bytom Na sídlisku 367/40A, 076 14 Michaľany, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/325/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ.
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. Ondrej Gajdošech, správca

K093435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šántová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/469/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/469/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Gavalčin, správca dlžníka Alžbeta Šántová, narodený: 08.08.1960, bytom: Námestie Oceliarov 465/6,
040 15 Košice-Šaca, Slovenská republika, 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 (ďalej aj
„ZKR“) v spojení s ustanovením § 76 a § 77 ZKR vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty:
Preskúmaním pomerov dlžníka ustanoveným správcom najmä v súlade s ustanovením § 166i ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov doposiaľ nebol zistený
žiadny majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K093436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dionýz Mošorov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 22, 040 11 Košice - Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
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Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/234/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/234/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Dionýz Mošorov, nar. 02.01.1993, bytom: Hrebendova 22, 040 11 Košice - Luník IX,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu
zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišulák Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 209 / 29, 076 15 Veľaty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/390/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/390/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Patrik Šišulák, narodený: 10.02.1984, bytom: Hlavná 209/29, 076 15
Veľaty, 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
dlžníka:
Dôvod
Dátum
Súpisová
zápisu
zápisu
hodnota
Osobné motorové vozidlo – DAEWOO LANOS, EČ TV 924 DO, VIN KLATF69YEWB268450, typ § 167h ods.
1. TF69Y/./. , rok výroby: 1999, stav: používané (potrebná výmena oleja, výfuku, bŕzd, rozvodov, 1 ZKR
17.10.2019 500 €
zatlačený spodný podbeh)
Hnuteľné veci

V Košiciach 17.10.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K093438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Moczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 13, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/230/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/230/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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26OdK/230/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Viera Moczová, nar. 29.08.1957, Hemerkova 13, 040 23 Košice, podnikajúca pod
obchodným emnom : Viera Moczová - VEMARK Košice, s miestom podnikania: Alžbetina 1, 040 01 Košice Staré Mesto, IČO: 32 456 018, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku 10.10.2017, týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní
žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Gedeon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Mladosť 4, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/320/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/320/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Norbert Gedeon, nar. 31.03.1973, bytom: Sídlisko Mladosť 4, 044 25 Medzev, týmto
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia,
že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
JUDr. melánia Burdová, SKP

K093440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Božena Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1694/2, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/263/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Mgr. Božena Tokárová, nar. 15.03.1973, bytom: Okružná 1694/2, 078 01 Sečovce,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu
zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

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

K093441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ferenčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysta 0, 076 02 Kysta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/295/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/295/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Peter Ferenčík, nar. 09.02.1979, bytom: 076 02 Kysta, IČO: 46 698 256, týmto v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z dôvodu zistenia, že
dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Kondášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sc. Cyrila a Metoda 149/32, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/200/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Marcela Kondášová, nar. 30.12.1966, bytom: Námestie sv. Cyrila a Metoda 149/32,
078 01 Sečovce, týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa
končí z dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1025/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Melánia Burdová
Sídlo správcu:
Hraničná 2, 040 17 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/206/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/206/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Mária Horváthová, nar. 24.06.1986, bytom: Hrebendova 1025/3, 040 11 Košice Luník IX, týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznamuje, že konkurz na majetok označeného dlžníka sa končí z
dôvodu zistenia, že dlžník nevlastní žiaden majetok podliehajúci konkurzu, z dôvodu ktorého konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.

JUDr. Melánia Burdová, SKP

K093444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Cirbus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tr. SNP 39, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/405/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/405/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Roman Cirbus, nar. 08.08.1980, bytom: Tr. SNP 39, 040 11 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Roman Cirbus, s miestom podnikania: Drienovec 34, 044 01 Drienovec,
IČO: 50 116 983, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
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.

V Košiciach, 17.10.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K093445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MTH RENOVA, s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopaničná 32, 044 15 Nižná Myšľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 683 088
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31R/3/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31R/3/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie dozorného správcu o ukončení dozornej správy
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., dozorný správca dlžníka - obchodnej spoločnosti MTH RENOVA,
s.r.o. Košice, so sídlom: Kopaničná 32, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 31 683 088 v zmysle § 165 ods. 1 ZKR
oznamuje ukončenie dozornej správy a funkcie dozorného správcu z dôvodu úplného splnenia
reštrukturalizačného plánu a splatenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z reštrukturalizačného plánu.
Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v
Obchodnom vestníku.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K093446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RD SERVIS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čižatice 119 / 0, 044 47 Kecerovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 171 590
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
a. popis: sankcia - povinnosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
b. súpisová hodnota: 10.000 €
K093447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Mladosť 988 / 2, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/246/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/246/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 19.8.2019, č.k. 30OdK/246/2019 zverejnenom v
Obchodnom vestníku MS SR č. 163/2019 dňa 23.8..2019 pod spis.zn. 30OdK/246/2019, na majetok
dlžníka:Jaroslav Varga, nar. 2.5.1964, Sídlisko Mladosť 988/2, 044 25 Medzev, bol vyhlásený konkurz a bola
som ustanovená ako 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
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Správca v súlade s ustanovením § 167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä
zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii 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 šetrenia ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady 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.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K093448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pekárovicsová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Slemence 76, 076 77 Veľké Slemence
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/495/2018 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/495/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD, so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01 Košice, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1613 (ďalej len "Správca") dlžníka: Kristína
Pekárovicsosvá, narodená 04.02.1970, bytom Veľké Slemence 76, 076 77 Veľké Slemence , v súlade s ust.
§167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok:

1, bola dňa 08.08.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 vo výške prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. 887,50 EUR.

2, bolo dňa 21.08.2019 do elektronickej schránky správcu doručených 5 prihlášok pohľadávok
veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 v
celkovej výške prihlásených nezabezpečených pohľadávok 3.284,19 EUR.
- výška 1 prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 428,09 EUR,
- výška 2 prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 566,36 EUR,
- výška 3 prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 430,75 EUR,
- výška 4 prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 1 400,29 EUR,
- výška 5 prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 458,70 EUR.

Správca všetky vyššie uvedené pohľadávky oboch veriteľov zapísal do zoznamu pohľadávok.

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca
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