Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

K093449
Spisová značka: 8OdK/200/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Marek Lukej, Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - Jarovce,
narodený: 27.04.1993, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
výmene správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka
správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu: Marek Lukej, Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - Jarovce, narodený:
27.04.1993.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Marek Lukej, Kôstková 340/41, 851 10 Bratislava - Jarovce,
narodený: 27.04.1993, správcu: BT Insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Mariánska 12, 811 08 Bratislava, značka
správcu: S 1753.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 10.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093450
Spisová značka: 37OdK/276/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Bečarevičová, nar.
21.10.1983, Hlavná 257/136, 900 23 Viničné, správcom ktorého je: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový
rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534
z funkcie správcu úpadcu: Mária Bečarevičová, nar. 21.10.1983, Hlavná 257/136, 900 23 Viničné.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Mária Bečarevičová, nar. 21.10.1983, Hlavná 257/136, 900 23
Viničné, správcu: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, zn. správcu: S1156.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 19.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093451
Spisová značka: 8OdK/448/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Klaudia Herbergerová rod. Belánová, Kopčianska
2970/88, 851 01 Bratislava, narodený: 12.02.1982, 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: Klaudia Herbergerová rod. Belánová, Kopčianska 2970/88, 851
01 Bratislava, narodený: 12.02.1982.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1911.

Ustanovuje správcu JUDr. Natália Trubanová, so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, číslo 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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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. 1061/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 7.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K093452
Spisová značka: 8OdK/449/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Salaj, Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave,
narodený: 23.06.1957, 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: Ivan Salaj, Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave, narodený:
23.06.1957.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu Ing. Ľuboš Janček, so sídlom Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, zn.
správcu: S1214.
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. 1058/2019 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).
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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.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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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 8.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K093453
Spisová značka: 37OdK/449/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Kujan, Lipová 6, 901 01 Malacky, narodený:
04.11.1973, 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: Peter Kujan, Lipová 6, 901 01 Malacky, narodený: 04.11.1973.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Glemba, so sídlom Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S1666.
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. 1059/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 8.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093454
Spisová značka: 37OdK/450/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Tužinský, nar. 21.09.1979, Dubová 42, 900 27
Bernolákovo, 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: Marián Tužinský, nar. 21.09.1979, Dubová 42, 900 27
Bernolákovo.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, zn.
správcu: S1568.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 1062/2019 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 14.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093455
Spisová značka: 37OdK/451/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Kurucová, nar. 06.10.1986, Blagoevova
2678/28, 851 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Kurucová, nar. 06.10.1986, Blagoevova 2678/28, 851
04 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Darina Hanáčková, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1905.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 1065/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 14.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K093456
Spisová značka: 1K/83/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zvolen retail park s.r.o., so
sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 828 769, správcom ktorého je spoločnosť Insolvency services, k.s., so
sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972 596, značka správcu S1856, o návrhu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

19

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

nadobúdateľa pohľadávky Mgr. Katarína Bučeková, nar. 19. 07. 1978, bytom Severná 1548/100, Chorvátsky Grob,
zast. Aequitas s.r.o., so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628 841, na vstup do konkurzného
konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Mgr. Katarína Bučeková, nar. 19. 07. 1978, bytom Severná 1548/100,
Chorvátsky Grob do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a pri pohľadávkach vedených v zozname pohľadávok, ktorý
bol doručený súdu dňa 21.06.2019 pod č. 24/1, 25/2, 26/3, 27/4, 28/5 a 29/6.
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 09.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093457
Spisová značka: 1K/84/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CC Development s.r.o., so
sídlom Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 695 734, správcom ktorého je spoločnosť LawService Recovery, k.s.,
so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, značka správcu S 1731, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky Mgr. Katarína Bučeková, nar. 19. 07. 1978, bytom Severná 1548/100, Chorvátsky Grob, zast. Aequitas
s.r.o., so sídlom Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 628 841, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Mgr. Katarína Bučeková, nar. 19. 07. 1978, bytom Severná 1548/100,
Chorvátsky Grob do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a pri pohľadávkach vedených v zozname pohľadávok, ktorý
bol doručený súdu dňa 21.06.2019 pod č. 21/1, 22/2, 23/3, 24/4 a 25/5.
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 09.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K093458
Spisová značka: 2K/96/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CAMA s.r.o., so sídlom 960
96 Zvolen, Lučenecká cesta 2266/6, IČO: 46 124 594, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ivan
Dlhopolec, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Nám. SNP 27, 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 10 450,37 eura, zapísaných v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 1.1 až 1.10
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 17.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093459
Spisová značka: 4K/45/2017
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 45/2017 - 214 zo dňa 23. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávky vo
výške 3 234,14 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 45 a 46 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 v
konkurznom konaní úpadcu - BLOMQUIST TRANSPORT, s.r.o., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom, IČO: 47 472 847. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093460
Spisová značka: 4K/59/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 59/2016 - 274 zo dňa 23. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávky vo
výške 1 323,38 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 1 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 v
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konkurznom konaní úpadcu - TOURMALINE-SK, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
46 793 348. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093461
Spisová značka: 1K/69/2011
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 69/2011 - 268 zo dňa 24. 09. 2019 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Ladislav Lišaník, nar. 04. 04. 1978, bytom Valaská pod Bukovinou 375, 976 46 Valaská, po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093462
Spisová značka: 1K/12/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 12/2015 - 254 zo dňa 23. 09. 2019 povolil vstup nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499
500 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 35-37 vo výške 2 130,88 Eur v
konkurznom konaní úpadcu - MRL staving s.r.o., so sídlom Malinovského 1035/17, 963 01 Krupina, IČO: 45 388
857. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093463
Spisová značka: 1K/12/2015
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 12/2015 - 256 zo dňa 23. 09. 2019 povolil vstup vstup nového
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 40/1-47/8 vo výške 19 063,40 Eur v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurznom konaní úpadcu - MRL staving s.r.o., so sídlom Malinovského 1035/17, 963 01 Krupina, IČO: 45 388
857. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K093464
Spisová značka: 2K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Potraviny Kačka, a.s., so
sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Martin Kováčik, so
sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Kováčika, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica,
Tajovského 3.
II. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčovú, so sídlom kancelárie 962 12
Detva, Záhradná 863/8.
III. U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne od ustanovenia nového správcu
predložiť novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa
nový správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093465
Spisová značka: 2K/9/2017
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VAMIS GROUP s.r.o., so
sídlom 960 01 Zvolen, M.R. Štefánika 3355, IČO: 44 609 582, správcom konkurznej podstaty ktorého je K.R.E.
konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Tehelná 189, o návrhu na potvrdenie
prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške, zapísanej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 471 490
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093466
Spisová značka: 2OdK/824/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Stanislav Radič, nar. 15. 02. 1989,
trvale bytom Cementárenská cesta 12, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd konanie z a s t a v u j e.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2504, rok 2019, číslo účtovného dokladu 15. VIII. 2019.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2504, rok
2019, číslo účtovného dokladu 15. VIII. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie (§ 357 písm. a) CSP).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093467
Spisová značka: 2OdK/930/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Marcel Kohút, nar. 03. 05. 1993,
trvale bytom Partizánska 133/121, 965 01 Žiar nad Hronom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar
nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Marcel Kohút, nar. 03. 05. 1993, trvale bytom
Partizánska 133/121, 965 01 Žiar nad Hronom.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. František Vavráč, so sídlom kancelárie Horná 51, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1373.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
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VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093468
Spisová značka: 2OdK/917/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Peter Sľuka, nar. 11. 06. 1980,
trvale bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, na korešpondenčnej adrese Rovné 5, 982 67 Rovné, zastúpený - Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote,
Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Peter Sľuka, nar. 11. 06. 1980, trvale bytom 1. mája
907, 981 01 Hnúšťa, na korešpondenčnej adrese Rovné 5, 982 67 Rovné.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Jana Živická, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1777.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093469
Spisová značka: 2OdK/923/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Aneta Murínová, nar. 12. 05.
1976, trvale bytom Jelšovec 120, 985 32 Veľká nad Ipľom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Aneta Murínová, nar. 12. 05. 1976, trvale bytom
Jelšovec 120, 985 32 Veľká nad Ipľom.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, zn.: S1347.
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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093470
Spisová značka: 2K/64/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu A-Z KOVO s.r.o., so sídlom
962 02 Vígľaš, Hájníková 288, IČO: 45 468 621, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Denisa Pejchalová,
so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30, uznesením č. k. 2K 64/2014 - 383 zo dňa 20. 09. 2019
potvrdil prevod pohľadávok z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K093471
Spisová značka: 26K/16/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: europa trans s.r.o., so sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce,
IČO: 35 966 971 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: europa trans s.r.o., so sídlom Okružná 1695/3, 078 01
Sečovce, IČO: 35 966 971.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e predbežného správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., so sídlom kancelárie
Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1155 za správcu podstaty.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi vo výroku V. tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, písomne,
v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku tohto uznesenia o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné
odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v
Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach (§
198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky
do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Košice I dňa 15.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K093472
Spisová značka: 31K/8/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SAPA, s.r.o. ,, v konkurze", so sídlom
Cmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO: 36 537 322, ktorého správcom je SKP, k.s., so sídlom kancelárie
Mostná 13, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35
776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 30.182,82 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 16.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K093473
Spisová značka: 32K/11/2019
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Tatra banka, a.s.,
so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa 12,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 514 465, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka Agro Jasenie, s. r. o., so sídlom: J. Kráľa 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
46 514 465.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 17.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K093474
Spisová značka: 2K/55/2009
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Róbert Karas, nar.
17.06.1971, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Róbert Karas - ACANT, IČO: 40839664, s miestom
podnikania Protifašistických bojovníkov 3, 080 01 Prešov, správcom ktorého je: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom
kancelárie správcu Levočská 9, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie správcu Levočská 9, 080 01 Prešov z funkcie
správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093475
Spisová značka: 2NcKR/4/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Čabala, nar. 05.06.1973, Nižná
Jablonka 067 34, Štefánikova 17, 066 01 Humenné, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
dlžníka: Ondrej Čabala, nar. 05.06.1973, Nižná Jablonka 067 34, Štefánikova 17, 066 01 Humenné o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K093476
Spisová značka: 2K/11/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SG reklama
s.r.o., so sídlom Mlynská 1, Bardejov 085 01, IČO: 36 588 733, takto
rozhodol
I.
Ustanovuje: JUDr. Jozef Beňo, PhD. so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO:
42029236 do funkcie predbežného správcu dlžníka.
II.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 17.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093477
Spisová značka: 2K/12/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOVPOL AGRO, spol. s r.o., 118 Ladomirová 090 03, IČO: 36 500 747, takto
rozhodol
I.
Ustanovuje: JUDr. Jozef Beňo, PhD. so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO:
42029236 do funkcie predbežného správcu dlžníka.
II.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov dňa 17.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093478
Spisová značka: 2K/13/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov,
so sídlom Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DIPCOM, s.r.o.,
so sídlom Gróner 7/1190, Bardejov 085 01, IČO: 36 607 517, takto
rozhodol
I.
Ustanovuje: JUDr. Jozef Beňo, PhD. so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, Poprad 058 01, IČO:
42029236 do funkcie predbežného správcu dlžníka.
II.
Ukladá predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
Ukladá predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

Okresný súd Prešov dňa 17.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093479
Spisová značka: 40K/41/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TRANS - TOP spol. s r. o. v konkurze so sídlom Legionárska 663/55, 911 01 Trenčín, IČO 36 330 574, zast. JUDr.
Martinou Válkovou, advokátkou, so sídlom Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je Licitor recovery
k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486, značka správcu S1388, o návrhu
správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Správcovi Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486, značka
správcu S1388, sa priznáva paušálna odmena vo výške 2 788,28 eura s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 16.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093480
Spisová značka: 40K/8/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti REWAST s.r.o. so
sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45 718 474 v mene ktorého koná likvidátor JUDr. Ivana Magdolenová
Joríková, Gorkého 1, 811 01 Bratislava,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť REWAST s.r.o. so sídlom A. Hlinku 51/8,
958 04 Partizánske, IČO 45 718 474, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
REWAST s.r.o. so sídlom A. Hlinku 51/8, 958 04 Partizánske, IČO 45 718 474.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo
v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone
zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie
o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Trenčín dňa 16.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K093481
Spisová značka: 38K/11/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci veriteľa molton, s. r. o. so sídlom Heřmanova 597/64, Holešovice, 170 00 Praha
7, Česká republika, IČ 262 01 267, pr. zástupca H -P - R Advokátska kancelária s. r. o. so sídlom Galvaniho 7/D, 821
04 Bratislava, IČO 51 643 359, o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
LIŠKA Slovakia s. r. o. so sídlom 913 31 Skalka nad Váhom 131, IČO 36 324 850, Slovenská republika, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť LIŠKA Slovakia s. r. o. so sídlom 913
31 Skalka nad Váhom 131, IČO 36 324 850.
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582.
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.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V.
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 a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 38K/11/2019. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení účinnom do 31.12.2017 (ďalej zák. č. 7/2005 Z.z.)). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise
veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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).
Poučenie:
Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach.
Náležitosti odvolania: ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť
podpísané a datované, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom
(§ 23 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo
reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh
na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto
zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 16.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K093482
Spisová značka: 25NcKR/8/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Bukvišová, nar. 28.07.1976, Nová Ves
2217/6, Dunajská Streda, právne zastúpený: LEGART s.r.o., Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO:47 252 332,
správcom ktorého bol v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, 917 01
Trnava, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Dlžníka, Andrea Bukvišová, nar. 28.07.1976, Nová Ves 2217/6, Dunajská Streda,
oddlžuje.
II.

Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K093483
Spisová značka: 25NcKR/9/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, Diakovce 637,
925 84 Diakovce, správcom ktorého bol v konkurznom konaní: INSOLVENCY TRUSTEE, k. s., so sídlom kancelárie:
Vajanského 3157/24, Galanta, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.
Dlžníka, Miroslav Trešňák, nar. 15.10.1983, Diakovce 637, 925 84 Diakovce,
oddlžuje.
II.

Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K093484
Spisová značka: 36NcKR/7/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Kitta, nar. 27.04.1976, Ulica Františkánska
7403/3, 917 01 Trnava, správcom ktorého bol v konkurznom konaní: JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
I.

Dlžníka, Monika Kitta, nar. 27.04.1976, Ulica Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, o d d l ž u j e .

II.
Dlžníkovi sa nárok na náhradu trov konania nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 s použitím § 167 ods. 5 zákona č.7/2005Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného do 28.02.2017).
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku.
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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K093485
Spisová značka: 25K/5/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: dlžníka: OK 21, s.r.o., Záhradnícka 2, 931 01 Šamorín,
IČO: 36 230 260, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11266/T,
predbežným správcom ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany,
IČO: 30 789 702, uznesením č. k. 25K/5/2019 - 62 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 10.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyšší súdny úradník
K093486
Spisová značka: 25K/5/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: OK 21, s.r.o., Záhradnícka 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36
230 260, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 11266/T, predbežným
správcom ktorého je: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, IČO: 30 789
702, o vrátení nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny
a výdavkov predbežného správcu
zložiteľovi, takto
rozhodol
I.
Súd v r a c i a zložiteľovi: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava,
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19
9/2019 vo výške 963,36 Eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
II.
Súd v y z ý v a zložiteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, aby
súdu bezodkladne oznámil svoje bankové spojenie.
III.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku:
Slovenská
republika - Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 9/2019 vo výške 963,36 Eur, a to do 3 dní od
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 16.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K093487
Spisová značka: 3K/6/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľov - veriteľov: 1) Reality - Sk s. r. o., Palárikova 76, 022 01
Čadca, IČO: 44 078 544, 2) ACARTUS Slovakia, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 46 095 136, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Tae Young Euro s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 50 805 118, podľa
druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov, takto
rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: Tae Young Euro s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, IČO: 50 805 118, predbežného
správcu: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, S 1242.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, pričom záverečnú správu o
zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho
zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby najneskôr táto správa mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej
majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez
ohľadu na iné spôsoby doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K093488
Spisová značka: 1K/6/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EXPORT STAV s.r.o.., so sídlom Vyšné Fabriky 741, 033
01 Liptovský Hrádok, IČO: 35 723 696, v mene ktorého koná likvidátor: Ing. Ladislav Kozmon, Sartorisova 8, 821 08
Bratislava - mestská časť Ružinov, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EXPORT STAV s.r.o.., so sídlom Vyšné Fabriky 741, 033 01 Liptovský
Hrádok, IČO: 35 723 696.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K093489
Spisová značka: 1K/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CONSULTING & CONTROL OF
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WELDING, s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO: 36 403 296, správcom ktorého je: BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 669 415, v časti o návrhu
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie
prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 86.330,00 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod
číslom 122-147 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005.
Veriteľovi - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpených pohľadávok.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K093490
Spisová značka: 1R/2/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ROBSTAV, stavebné družstvo
Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 319, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav
Jakubčo, PhD., so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, v časti o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu po schválení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6,
031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 319, po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
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spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K093491
Spisová značka: 4K/31/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mikro systém Žilina, s.r.o., so sídlom
Mojš 384, 010 01 Mojš, IČO: 36 669 695, správcom ktorého je: Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, značka správcu S 1162,
rozhodol
Ruší záväzný pokyn udelený správcovi uznesením č. k. 4K/31/2010 - 297 zo dňa 30.06.2016, ktorý bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 131/2016 dňa 08.07.2016, na speňažovanie nehnuteľného majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty úpadcu, súpis majetku zverejnený v Obchodnom vestníku č. 104/2013 dňa 31.05.2013, ktorého
aktualizácia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 178/2014 dňa 18.09.2014 s tým, že správca je povinný upustiť
od konania plánovaných dražieb predmetom, ktorých má byť speňažovanie majetku patriaceho úpadcovi.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 16.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K093492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 261
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/73/2018 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/73/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ TERMÍNU KONANIA PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava,
IČO: 31 722 261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018, ýtmto
oznamuje, že prvá schôdza veriteľov zvolaná oznamom uverejneným dňa 14.10.2019 v Obchodnom vestníku č.
198/2019 na termín 26.11.2019 sa R U Š Í.
Dôvodom zrušenia je skutočnosť, že Okrený súd Bratislava I svojím uznesením zo dňa 09.10.2019 zverejnenom
dňa 15.10.2019 v Obchodnom vestníku č. 199/2019 rozhodol v zmysle § 32 ods. 4 ZKR o predĺžení lehoty na
popieranie pohľadávok z dôvodu vysokého počtu prihlásených pohľadávok.
Prvá schôdza veriteľov bude zvolaná správcom v ďalšom termíne, ta aby sa konala nie skôr ako pätnásty deň a
nie neskôr ako dvadsiaty deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok v zmysle ustanovenia §34 ods. 1
ZKR. Schôdza bude zvolaná uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku; tak, aby lehota medzi zvolaním a
konaním schôdze veriteľov nebola kratšia ako 15 dní. Oznámenie o zvolaní schôdze veriteľov bude obsahovať
miesto, čas a predmet rokovania schôdze veriteľov.
JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu

K093493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Musil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičova 217/14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/421/2019 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/421/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Jiří Musil, nar. 12.06.1964, Palkovičova 217 / 14, 821 08 Bratislava
týmto v zmysle ustanovenia 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňujem
údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom
nasledovne:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK9883300000002700990489
číslo účtu: 2700990489/2010
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SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Katarína Kubíková, správca

K093494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Musil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palkovičova 217/14, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/421/2019 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/421/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Jiří Musil, nar. 12.06.1964, Palkovičova 217 / 14, 821 08 Bratislava, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/421/2019, zo dňa 5.9.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Jiří Musil, date of birth 12.06.1964, residency at
Palkovičova 217 / 14, 821 08 Bratislava (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 37OdK/421/2019 dated on 5th of September 2019, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
JUDr. Katarína Kubíková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1800 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Katarína Kubíková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification
number of the trustee S 1800 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was
appointed to the function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 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 published in Business Journal No. 193/2019 on 7th of
Oktober 2019. Bankruptcy was declared on 8th of Oktober 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Katarína
Kubíková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the
„BRA”) the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator
to the address: JUDr. Katarína Kubíková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 9.10.2019.
The date 9th of Oktober 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Katarína Kubíková, správca konkurznej podstaty
JUDr. Katarína Kubíková, trustee

K093495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sivoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širavská, Mestská časť 8764/7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/303/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167p v spojení s ust. § 167q zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje II. kolo ponukového konania na
majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa
23.09.2019, ktorým je súbor majetku – nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti

Číslo
parcely

600/3
176
192
178

Druh pozemku

Parcela
registra

Vodná plocha
„C“
Zastavaná plocha a „C“
nádvorie
Záhrada
„C“
Zastavaná plocha a „C“
nádvorie

Výmera
v m2

Číslo
LV

Katastrálne
územie

Spoluvlastnícky
podiel

643
258

484
335

Ratková
Ratková

1/24
2/6

Zabezpečovacie
právo:
druh a poradie
zabezpečovacieh
o práva,
pohľadávka,
ktorú
zabezpečuje, s
uvedením
veriteľa,
zabezpečenej
sumy a právneho
dôvodu vzniku
zabezpečovacieh
o práva
Nie
Nie

192
381

335
336

Ratková
Ratková

2/6
1/24

Nie
Nie

Súdny
spor

Nie
Nie
Nie
Nie

Hodnota
vyjadrená
v eurách,
za ktorú by
položku
bolo možné
predať v
danom
mieste ku
dňu
predloženi
a zoznamu
majetku
35,37 EUR
1.141,22
EUR
84,84 EUR
210,66 EUR

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu pohľadávky je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, v
zalepenej obálke s označením „PONUKOVÉ KONANIE 37OdK/303/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna
výška ponuky je stanovená na sumu 736,05 EUR.
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2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z
obchodného alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia
platného dokladu totožnosti - OP a pod.
3. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
4. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy.
6. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a
túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania a uhradiť kúpnu cenu v deň
podpisu kúpnej zmluvy.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ponúkanej ceny za hnuteľný majetok, ktorá
prepadá v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K093496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feix Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/425/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/425/2019
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"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Viktor Feix, nar.: 01.09.1974, trvale bytom Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I dňa 06.09.2019, sp. zn.
37OdK/425/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 194/2019 dňa 08.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102
Bratislava, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Viktor Feix, born on 01.09.1974, with permanent address at Školské námestie 392/29, 906 38
Rohožník (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Bratislava I of 06.09.2019, ref. No. 37OdK/425/2019 published in the Commercial report No. 194/2019 of
08.10.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Tallerova
5, 81102 Bratislava, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred
to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Bratislava, dňa 15.10.2019
Bratislava, on 15.10.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K093497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feix Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/425/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/425/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Viktor Feix, nar. 01.09.1974, Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K093498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Feix Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/425/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/425/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Viktor Feix, nar. 01.09.1974, Školské námestie 392/29, 906 38 Rohožník (ďalej len „Dlžník“), oznamuje,
že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Tallerova 5, 81102 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K093499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hobbi s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 528
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/72/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/72/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Hobbi s.r.o. so sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528 týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 17.10.2019 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak
Slovak

IČO
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service
Parcel Service

s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o
s.r.o

31 329
31 329
31 329
31 329
31 329
31 329
31 329
31 329
31 329
31 329
31 329

217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta
Senecká cesta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji
Ivanka pri Dunaji

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Prihlásená suma
– celková suma
27,15 €
81,90 €
93,71 €
4,34 €
30,42 €
88,63 €
86,74 €
41,58 €
52,81 €
75,28 €
75,65 €

LawService Recovery, k.s., správca

K093500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurbanova Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 7, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 856 631
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2013 - S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vyhodnotenie dražby nehnuteľného majetku úpadcu
I. Dražobník Mgr. Peter Zvara, správca, so sídlom: Obchodná 2, Bratislava 811 06, správca úpadcu IHrbanova
Development s.r.o., Grosslingov 7, 841 06 Bratislava, ičo: 36 856 631, spis. zn.: 2K/9/2013 oznamuje, že III. kolo
dražby nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve úpadcu zapísaných do majetku úpadcu, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 168/2019 dňa 02.09.2019 bolo úspešné.
II. Licitátor, ktorým bol správca udelil príklep na najvyššie podanie v sume 400,- EUR, ktoré urobil účastník Petro
Consulting, s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 452 790.
III. Námietky k priebehu dražby neboli vznesené. Udelením príklepu licitátora bola dražba ukončená. Vydražiteľom
sa stala spoločnosť: Petro Consulting, s.r.o., so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, IČO: 47 452 790.
IV. Na základe vyššie uvedených skutočností správca ako dražobník skonštatoval, že III. kolo dražby
nehnuteľného majetku úpadcu sa uskutočnilo v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, udeleným dňa
04.04.2019 podľa ustanovení zákona č. 7/2005 o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov s
primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách. Vydražiteľ splnil podmienky
dražby a zaplatil sumu najvyššieho podania.
Mgr. Peter Zvara, správca

K093501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Anton Kratochvíl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 601 / 9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/356/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/356/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Michal Pohovej, správca dlžníka Ing. Arch. Anton Kratochvíl, nar. 27.05.1969, Kozia 601/9, 811 03
Bratislava - Staré Mesto, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/356/2019 v
zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 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“), týmto
zverejňuje nasledovné číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania pre účely
popretia pohľadávky:
Bankový účet je vedený v ČSOB, a.s. IBAN: SK1475000000004023045306
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 18.10.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K093502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gutleber Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družobná 10738 / 25, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/416/2019 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/416/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., sídlo Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226,
týmto v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Červeňova 14 v Bratislave v každý pracovný deň v čase od 08:00 – 12.00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. Žiadosti o
nahliadanie do spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 0910 540 360,
prípadne e-mailom: krkoskova.z@gmail.com.
JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K093503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gutleber Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družobná 10738 / 25, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/416/2019 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/416/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/č.1346/2000) z
29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Call to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/No.1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: Roman
Gutleber, bytom Družobná 10738/25, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len „Úpadca“), Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 06.09.2019, sp. zn. 8OdK/416/2019 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a za správcu ustanovil Správcovská kancelária Betáková
Krkošková, k. s..
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of
the debtor: Roman Gutleber, Družobná 10738/25, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice (hereinafter
the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I., proc. no:
8OdK/416/2019 dated as of September 06th, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s
estate and the trustee Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s. was appointed.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2019. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurzu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 08th of October 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
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rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on
the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. A creditor
who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is
recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found
on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or
an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim or
lodgement of claim which will not be delivered in time will not be lodgement of claim or lodgement of
claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgement of claim.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike, a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor's list of
commitments.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K093504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gutleber Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družobná 10738 / 25, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/416/2019 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/416/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská kancelária Betáková Krkošková, k. s., sídlo Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226,
týmto v zmysle § 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 (ZKR) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03
1100 0000 0029 4304 2918.
Preddavok možno zložiť v lehote 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od
zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene
prihlásenú pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 84162019 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár

K093505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nátan Mihalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 2477/3A, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/253/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/253/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/253/2019 zo dňa 10.09.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Nátan Mihalovič, nar.
07.12.1974, trvalý pobyt: Osuského 2477/3A, 851 03 Bratislava.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky:
·

veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 300,57 EUR,

JUDr. Marek Letkovský, správca

K093506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3006 / 9, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/281/2019 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/281/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: Marián Pavlík, nar. 19.04.1974, Beňadická 3006/9, 851 06 Bratislava,
spis. zn. 8OdK/281/2019, v súlade s § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok, ktorý by mohlo byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov..
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K093507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beňadická 3006 / 9, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/281/2019 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/281/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: Marián Pavlík, nar. 19.04.1974, Beňadická 3006/9, 851 06 Bratislava,
spis. zn. 8OdK/281/2019, v súlade s § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis oddelenej podstaty:
V súpise majetku oddelenej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok, ktorý by mohlo byť v oddelenej podstate
zaradený na uspokojenie veriteľov.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K093508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Malášek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Písniky 766/13, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/186/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 37OdK/186/2019 zo dňa 27.6.2019, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 129/2019 dňa 8.7.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Malášek, narodený
17.02.1982, Písniky 766/13, 901 01 Malacky a ustanovil správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01
Bratislava.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej “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 ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb
a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Malášek, narodený 17.02.1982,
Písniky 766/13, 901 01 Malacky, zrušuje.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K093509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdlovič Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 2590 / 41, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/434/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/434/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Patrik Hrdlovič, nar. 10.08.1971, 1. mája 2590/41, 902 01 Pezinok,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Čajakova 13, 811
05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až vo štvrtok od 9:00 hod. do 12:00 hod.
a od 13:00 hod. do 16:00 hod. a v piatok od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K093510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdlovič Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 2590 / 41, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/434/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/434/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Patrik Hrdlovič, nar. 10.08.1971, 1. mája 2590/41, 902 01 Pezinok,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK58 1100 0000 0029 4602 4678, SWIFT: TATRSKBX s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: HRDLOVIC.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K093511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrdlovič Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 2590 / 41, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1971
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/434/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/434/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Patrik Hrdlovič, nar.
10.08.1971, 1. mája 2590/41, 902 01 Pezinok (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 13.09.2019, sp. zn. 37OdK/434/2019 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 201/2019 zo dňa 17.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bola ustanovená
spoločnosť: KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovenská
republika, značka správcu: S1812 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Patrik Hrdlovič, born on: 10.08.1971, 1. mája 2590/41, 902 01 Pezinok, that the District Court in
Bratislava I, dated 13.09.2019, No. 37OdK/434/2019, and promulgated in the Commercial bulletin No. 201/2019
from day 17.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company: KASATKIN
Recovery, k. s., registered office Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovak republic as the trustee of bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and §166c BRA) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed about
preparing a schedule of property in the Commercial report. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
a 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing up only if the claim for
a full – cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the
trustee without undue delay of the secured creditor of the loan housing will be notified in writing. (§ 167l sec. 1
BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the assets securing his claim, the voting rights of the creditor ´s meeting may be exercised
only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Čajakova 13,
811 05 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee KASATKIN Recovery, k.s., Čajakova 13, 811
05 Bratislava, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45
days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall
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be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into
the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation of the right the
same legal effects as enforcement of right by the court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filled, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and accessories, whereby the
accessories shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment. (§ 29 sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the sum of the claim shall be determined 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 by the National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency,
whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank
of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application form shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting entity, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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
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zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka
KASATKIN Recovery, k. s., restructuring trustee of the debtor

K093512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - správca úpadcu Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava,
IČO: 35 761 903, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 pís. d) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov
na uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávky (návrh), ktorej predmetom je nasledovný majetok úpadcu:
Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 100,32 EUR
Právny dôvod vzniku: odplata za prepravu, FA č. 1641131
Dlžník: SteelArch s. r. o., sídlo: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 46 712 364
Súpisová hodnota položky: 100,32 EUR

Súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 171/2019 dňa 05.09.2019.
Vyhlasovateľ ponukového konania: Insolvency k.s., s adresou kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava.
Spôsob podávania návrhov: účastníci doručia svoje návrhy osobne do kancelárie správcu alebo poštou na
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adresu správcu: Insolvency k.s., správca, s adresou kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava v
nepriehľadnej zalepenej obálke s výrazným označením "Ponukové konanie – pohľadávka 2 KONKURZ 8K/31/2016 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy je zásielka s návrhom
doručená do kancelárie správcu.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa; ak je
navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené
b) adresu elektronickej pošty
c) vymedzenie predmetu Zmluvy o postúpení pohľadávky (t.j. pohľadávka)
d) navrhovanú odplatu za postúpenie pohľadávky v eurách
e) dátum a podpis navrhovateľa
f) bankový účet navrhovateľa, na ktorý Vyhlasovateľ vráti zloženú odplatu v prípade, ak návrh Vyhlasovateľ
neprijal.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie navrhovanej odplaty na účet Vyhlasovateľa č. IBAN: SK29
7500 0000 0040 2442 1078, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty
na podávanie návrhov. Prílohou návrhu je potvrdenie o zložení navrhovanej odplaty na účet Vyhlasovateľa. V
prípade, ak navrhovateľ zloží navrhovanú odplatu vkladom na účet Vyhlasovateľa (t.j. nie bezhotovostným
bankovým prevodom), podpis navrhovateľa na Návrhu musí byť úradne osvedčený.
Po doručení návrhu je návrhom navrhovateľ (účastník) viazaný a nemôže ho meniť, dopĺňať ani odvolať, a ani ho
vziať späť až do ukončenia ponukového konania. Účastník môže v ponukovom konaní predložiť iba jeden návrh,
inak sa na jeho návrhy v ponukovom konaní neprihliada. Chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti
návrhu možno opraviť až do uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Na návrhy doručené Vyhlasovateľovi po
uplynutí lehoty, na návrhy, ktoré neobsahujú všetky predpísané náležitosti, podmienené návrhy, a ani na návrhy,
ktoré umožňujú nejednoznačný výklad sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
neprijať žiadny z predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho zrušiť ponukové konania alebo jeho časť.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Oznámenie o prijatí vybraného návrhu vyhlasovateľ odošle iba vybranému účastníkovi („oznámenie“).
Vybraný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s Vyhlasovateľom Zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
Vyhlasovateľom v oznámení podľa predchádzajúcej vety. Doručené návrhy Vyhlasovateľ účastníkom konania
nevracia. Všetky náklady spojené s prípravou návrhu a predložením návrhu znáša účastník. Vyhlasovateľ vráti
účastníkovi, ktorého návrh nebol prijatý, ním zloženú navrhovanú odplatu v lehote 30 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie návrhov, a to na účet účastníka uvedený v návrhu.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania budú vybrané návrhy, ktorí obsahujú najvyššiu navrhovanú odplatu
za postúpenie pohľadávky. Ak je návrhov s rovnakou odplatou niekoľko, Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať
dotknutých účastníkov, aby zvýšili výšku navrhovanej odplaty.
Účastník ponukového konania doručením návrhu vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, a ak
je fyzickou osobou, aj so spracovaním osobných údajov.
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Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ďalšie podrobnosti o ponukovom konaní možno získať na adrese: m.viskup.spravca@gmail.com

K093513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - správca úpadcu Bau3Mex a.s. v konkurze so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava,
IČO: 35 761 903, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 pís. d) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov
na uzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávky (návrh), ktorej predmetom je nasledovný majetok úpadcu:
Druh súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 50 000,- EUR
Právny dôvod vzniku: odplata za postúpenie pohľadávky, FA č. 14039
Dlžník: ARB invest s.r.o., sídlo: Puškinova 2188/16, IČO: 46 329 285
Súpisová hodnota: 50 000,- EUR

Súpisová zložka majetku bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019.
Vyhlasovateľ ponukového konania: Insolvency k.s., s adresou kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava.
Spôsob podávania návrhov: účastníci doručia svoje návrhy osobne do kancelárie správcu alebo poštou na
adresu správcu: Insolvency k.s., správca, s adresou kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava v
nepriehľadnej zalepenej obálke s výrazným označením "Ponukové konanie – pohľadávka 1 KONKURZ 8K/31/2016 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy je zásielka s návrhom
doručená do kancelárie správcu.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa; ak je
navrhovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené
b) adresu elektronickej pošty
c) vymedzenie predmetu Zmluvy o postúpení pohľadávky (t.j. pohľadávka)
d) navrhovanú odplatu za postúpenie pohľadávky v eurách
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e) dátum a podpis navrhovateľa
f) bankový účet navrhovateľa, na ktorý Vyhlasovateľ vráti zloženú odplatu v prípade, ak návrh Vyhlasovateľ
neprijal.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie navrhovanej odplaty na účet Vyhlasovateľa č. IBAN: SK29
7500 0000 0040 2442 1078, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., a to najneskôr do uplynutia lehoty
na podávanie návrhov. Prílohou návrhu je potvrdenie o zložení navrhovanej odplaty na účet Vyhlasovateľa. V
prípade, ak navrhovateľ zloží navrhovanú odplatu vkladom na účet Vyhlasovateľa (t.j. nie bezhotovostným
bankovým prevodom), podpis navrhovateľa na Návrhu musí byť úradne osvedčený.
Po doručení návrhu je návrhom navrhovateľ (účastník) viazaný a nemôže ho meniť, dopĺňať ani odvolať, a ani ho
vziať späť až do ukončenia ponukového konania. Účastník môže v ponukovom konaní predložiť iba jeden návrh,
inak sa na jeho návrhy v ponukovom konaní neprihliada. Chyby v písaní a počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti
návrhu možno opraviť až do uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Na návrhy doručené Vyhlasovateľovi po
uplynutí lehoty, na návrhy, ktoré neobsahujú všetky predpísané náležitosti, podmienené návrhy, a ani na návrhy,
ktoré umožňujú nejednoznačný výklad sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
neprijať žiadny z predložených návrhov.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho zrušiť ponukové konania alebo jeho časť.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Oznámenie o prijatí vybraného návrhu vyhlasovateľ odošle iba vybranému účastníkovi („oznámenie“).
Vybraný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s Vyhlasovateľom Zmluvu o postúpení pohľadávky v lehote stanovenej
Vyhlasovateľom v oznámení podľa predchádzajúcej vety. Doručené návrhy Vyhlasovateľ účastníkom konania
nevracia. Všetky náklady spojené s prípravou návrhu a predložením návrhu znáša účastník. Vyhlasovateľ vráti
účastníkovi, ktorého návrh nebol prijatý, ním zloženú navrhovanú odplatu v lehote 30 dní odo dňa uplynutia lehoty
na podávanie návrhov, a to na účet účastníka uvedený v návrhu.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania budú vybrané návrhy, ktorí obsahujú najvyššiu navrhovanú odplatu
za postúpenie pohľadávky. Ak je návrhov s rovnakou odplatou niekoľko, Vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať
dotknutých účastníkov, aby zvýšili výšku navrhovanej odplaty.
Účastník ponukového konania doručením návrhu vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania, a ak
je fyzickou osobou, aj so spracovaním osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ďalšie podrobnosti o ponukovom konaní možno získať na adrese: m.viskup.spravca@gmail.com.

K093514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kubinec - ZELENINÁRI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Sáru 2 / 423, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 635 558
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Šmida
Sídlo správcu:
Rudnayovo námestie 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/58/2018 S1909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/58/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
majetku

Podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Výťažok zo
Majetok
speňaženia Stav tretej Zabezpečenie
[EUR]
osoby
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Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Stavba

Všeobecná
podstata

Iná
majetková
hodnota
Iná
majetková
hodnota
Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata
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pozemok (parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape) parcelné číslo 2285/76 o výmere 1814 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúci sa
v katastrálnom území Devínska Nová Ves, obec
Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV,
241262.00
zapísaný na liste vlastníctva číslo 6200 vedenom
Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky pre katastrálne územie Devínska Nová Ves,
obec Bratislava - Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV
pozemok (parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej
mape) parcelné číslo 2285/82 o výmere 1186 m2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, okres Bratislava 157738.00
IV, obec Devínska Nová Ves, katastrálne územie
Devínska Nová Ves, zapísaná na LV č. 6200
stavba (skladová hala) súpisné číslo 7210 postavená na
pozemku parcelné číslo 2285/82, nachádzajúca sa v
katastrálnom území Devínska Nová Ves, obec Bratislava
- Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV, zapísaná na
650000.00
liste vlastníctva číslo 6200 vedenom Úradom geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky pre
katastrálne územie Devínska Nová Ves, obec Bratislava Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV.
slovná ochranná známka "Fresh GASTRO", číslo
prihlášky 5281-2014, číslo zápisu v registri Úradu
10000.00
priemyselného vlastníctva SR: 238268
slovná ochranná známka "freshBOX", číslo prihlášky
5280-2014, číslo zápisu v registri Úradu priemyselného 10000.00
vlastníctva SR: 238524
slovná ochranná známka "ZELENINÁRI", číslo prihlášky
5086-2011, číslo zápisu v registri Úradu priemyselného 10000.00
vlastníctva SR: 231126

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

K093515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kepšta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Štefan Kepšta, Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/59/2016, týmto na základe § 81 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po
predchádzajúcom súhlase Zástupcu veriteľov zo dňa 26.09.2019 vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
majetku
majetku

4

Iná majetková
hodnota

Obchodný
podiel

5

Iná majetková
hodnota

Obchodný
podiel

Popis inej majetkovej hodnoty
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
EKO AUTOMATION, s.r.o., Priemyselná 12,
965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 233 370.
Splatený vklad vo výške 5.000 Eur, 100%
obchodný podiel .
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
KESAT, s.r.o., Trnavská cesta 70, 821 02
Bratislava, IČO: 36 236 420. Splatený vklad
vo výške 6.638,78 Eur, 100% obchodný
podiel .

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Verejný register

50,00 €

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Banská Bystrica

50,00 €

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Bratislava I
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Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, správca
prevedie
majetok
na
toho
veriteľa,
ktorý
ponúkne
najlepšie
podmienky.
Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR: Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava
do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa
odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa §
107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1 ZKR.
Ing. Tomáš Antonič, správca.

K093516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dobiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mamateyova 13, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1977
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/55/2019 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/55/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
Správca dlžníka Martin Dobiš, nar. 05.10.1977, trvale bytom Mamateyova 13, 851 04 Bratislava (ďalej len
"dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor majetku
zapísaný v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 až 2; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 97/2019 zo dňa 22.05.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
VOLKSWAGEN Transporter
stav opotrebovanosti
primeraný veku, rok výroby 1994
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
2.000,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
17.05.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
hnuteľná vec
popis
Opel Astra
stav opotrebovanosti
primeraný veku, rok výroby 1998
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
17.05.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
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majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Martin Dobiš – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA MV DOBIS“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
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Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 15- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K093517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kepšta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Štefan Kepšta, Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/59/2016, týmto na základe § 81 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych prepisov (ďalej len „ZKR“) a po
predchádzajúcom súhlase Zástupcu veriteľov zo dňa 26.09.2019 vylučuje nasledovný majetok zo súpisu:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

Druh
pozemku

Výmera
(m²)

Štát,
Obec

Názov
katastrálneho
územia

8

Nehnuteľná vec
-Pozemok

Zastavané
plochy a
nádvoria

148

SR,
Čereňany

Čereňany

Číslo Parcelné
LV
číslo

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

2903

1 000,00 €

1/2

4/7

Poučenie:
V zmysle ustanovenia § 81 ods. 3 ZKR, majetok vylúčený zo súpisu podľa odseku 1 správca na požiadanie
prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej pohľadávky. Ak o prevod majetku požiada viac veriteľov, 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

77

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

prevedie
majetok
na
toho
veriteľa,
ktorý
ponúkne
najlepšie
podmienky.
Ďalej v zmysle ustanovenia § 81 ods. 5 ZKR: Prevod majetku vylúčeného zo súpisu na veriteľa sa nezapočítava
do uspokojenia jeho pohľadávky. Majetok vylúčený zo súpisu, o ktorý do 60 dní od zverejnenia oznamu podľa
odseku 2 neprejavil záujem žiaden z veriteľov, prestáva podliehať konkurzu; ak ide o konkurz vyhlásený podľa §
107a, na nakladenie s týmto majetkom sa až do zrušenia konkurzu použije § 44 ods. 1 ZKR.
Ing. Tomáš Antonič, správca.

K093518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
K-DAMAS s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klariská 7, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 817 732
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/61/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/61/2011
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť Insolvency k.s., správca úpadcu K- DAMAS s.r.o. v konkurze, so sídlom Klariská 7, 811 03
Bratislava, IČO: 36 817 732 podľa § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.11.2019 o 15:30 v kancelárii
správcu na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava (1. poschodie) s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby originál
platného výpisu z Obchodného registra (prípadne iného registra, ak sa nezapisujú do Obchodného registra) spolu
s platným dokladom totožnosti štatutárneho zástupcu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa spolu s platným dokladom totožnosti.

K093519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kepšta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - 1. kolo
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, v nadväznosti na ustanovenie §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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107 ods. 2 ZKR zo dňa 26.09.2019, správca úpadcu Ing. Štefan Kepšta, Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/59/2016, Ing. Tomáš Antonič ponúka v
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné
obchodné podiely úpadcu:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

·
·
·
·
·
·
·
·

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
majetku
majetku

6

Iná majetková
hodnota

Obchodný
podiel

7

Iná majetková
hodnota

Obchodný
podiel

9

Iná majetková
hodnota

Obchodný
podiel

Popis inej majetkovej hodnoty
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
MIMIFIT s. r. o., Košovská cesta 24,
Prievidza 971 01, IČO:
46 750 584. Splatený vklad vo výške
5.000,- Eur, 100% obchodný podiel.
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
ASR w.w. s.r.o.,
Jiráskova 5 , Trnava 917 02, IČO:
48 330 124. Splatený vklad vo výške
5.000,- Eur, 100% obchodný podiel.
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
TOTAL LOKAL s.r.o., Račianska 88B, 831
02 Bratislava, IČO: 47 122 366. Splatený
vklad vo výške 5.000,- Eur, 100%
obchodný podiel.

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Verejný register

50,00 €

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Trenčín

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Trnava

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Bratislava I

50,00 €

50,00 €

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode
na t.č. 0904 557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota (obchodný podiel)“,
ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj obchodného podielu, identifikačné
údaje záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji
obchodného podielu,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji obchodného podielu do 10 pracovných
dní od udelenia súhlasu zástupcu veriteľov s uzavretím kúpnej zmluvy.

Ing. Tomáš Antonič, správca.

K093520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Kepšta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE - 1. kolo
V zmysle záväzného pokynu Zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ 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 v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR"/, v nadväznosti na ustanovenie §
107 ods. 2 ZKR zo dňa 26.09.2019, správca úpadcu Ing. Štefan Kepšta, Hlinková 1796/3, 900 28 Bratislava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/59/2016, Ing. Tomáš Antonič ponúka v
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné cenné
papiere úpadcu:
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ
súpisnej
položky
majetku

Druh a forma
cennného
papiera

2

Cenný
papier

Druh: Akcia
kmeňová,
Forma: na
meno

2ks, EUR

33,20 €

3

Cenný
papier

Druh: Akcia
kmeňová

67ks, EUR

331,93

·
·
·
·
·
·
·
·

Počet
kusov,
Menovitá
mena na
hodnota
ktorú znie

Emitent

Verejný
register

Všeobecná úverová
banka, a.s., Mlynské
nivy 1, 829 90
Bratislava
KESAT AS a.s.,
Trnavská cesta 70,
821 02 Bratislava,
IČO: 35 924 209

Centrálny
depozitár
cenných
papierov SR
Centrálny
depozitár
cenných
papierov SR

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

33,20 €

1/1

331,93 €

1/1

podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode
na t.č. 0904 557 344,
lehota maximálne 10 pracovných dní na podávanie ponúk od zverejnenia v Obchodnom vestníku,
na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať,
záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke
s označením „predaj – neotvárať – Iná majetková hodnota (cenné papiere)“,
ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za predaj cenných papierov, identifikačné údaje
záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu,
prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
podmienkou prevodu majetku je úhrada odplaty najneskôr pri podpise zmluvy o predaji cenných
papierov,
úspešný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu o predaji cenných papierov do 10 pracovných dní
od udelenia súhlasu zástupcu veriteľov s uzavretím kúpnej zmluvy.

Ing. Tomáš Antonič, právca.

K093521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gelinger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalista Orgoňa 2722/9, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1956
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/280/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/280/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo námestie 25, 811 02 Bratislava,
správca dlžníka – Peter Gelinger, nar. 08.06.1956, bytom Kalista Orgoňa 2722/9, 901 01 Malacky, oznamuje
podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa
zrušuje zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Bratislave dňa 18.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K093522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6169/11, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1968
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/240/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/240/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 15.07.2019, sp. zn. 8OdK/240/2019, bol na majetok dlžníka:
Gabriela Nagyová, trvale bytom: Jána Smreka 6169/11, 841 08 Bratislava, nar.: 02.12.1968, obchodné meno:
Gabriela Nagyová, miesto podnikania: Jána Smreka 6169/11, 84108 Bratislava IČO: 44 191 464 (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2019, deň
vydania: 09.08.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

·

žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

Správca zároveň konštatuje, že hnuteľné veci, ktoré dlžník v priebehu konkurzu označil, správca nezapísal do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súpisu všeobecnej podstaty, nakoľko sa jedná buď o hnuteľné veci, ktoré v zmysle ust. § 167h ods.4 ZKR
v spojení s ust. § 115 Exekučného poriadku, nepodliehajú konkurzu alebo sa jedná o hnuteľné veci, ktorých
hodnota je vzhľadom na časový charakter a opotrebenie, nepatrná.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K093523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: AGROPRET – PULZ, a.s., so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623 týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 17.10.2019 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo Obec

PSČ

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

00 215 759

Záhradnícka

10

813 66 SR

Bratislava

Štát

Prihlásená suma
– celková suma
981,00 €

LawService Recovery, k.s., správca

K093524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Šárándiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 841 03, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/410/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/410/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č.: 0905 124 112 alebo emailom na adrese: marek.benko@akss.sk.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K093525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Šárándiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/410/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/410/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN SK08 1100 0000 0029 2284 0638 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Šárándiová.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia v požadovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia;
kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K093526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Šárándiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/410/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/410/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Bratislava I sp. zn. 37OdK/410/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa 03.10.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Benko LLM.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Bratislava I No.
37OdK/410/2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 191/2019 from 03.10.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marek Benko LLM as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the 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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
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jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Marek Benko LLM, správca (administrator)

K093527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAPID PROFINANCE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 382 743
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/54/2017 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/54/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej
položky
majetku

Druh
pozemku

Výmera
(m²)

Štát,
Obec

Názov
katastrálneho
územia

2

Nehnuteľná vec

Trvalé
trávne
porasty

806

SR,
Solčany

Solčany

Deň vydania: 23.10.2019

Číslo Parcelné
LV
číslo

2430

1093

Súpisová
hodnota
majetku

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

40,00 €

11/1620

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej položky
majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

3

Peňažná pohľadávka

Finančné
riaditeľstvo SR

Preplatok

1/1

258,72 €

JUDr. Oliver Korec, správca.

K093528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Riegel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/192/2019_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/192/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ PONUKOVÉHO KONANIA
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.07.2019, č. k.: 8OdK/192/2019-12, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Robert Riegel, dátum narodenia: 22.06.1974, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý
pobyt: Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, so sídlom: Námestie
Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Robert Riegel, dátum narodenia: 22.06.1974, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt:
Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) a Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD. bola
ustanovená za správcu dlžníka.
Správca týmto zverejňuje oznam o tom, že ruší ponuku na predaj majetku podliehajúceho konkurzu, zverejneného
v Obchodnom vestníku 196/2019, deň vydania: 10.10.2019, zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 181/2019, deň vydania: 19.09.2019.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD

K093529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurbanova Development s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 7, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 856 631
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2013 - S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu: Hurbanova
Development s.r.o., Grosslingova 7, 811 09 Bratislava, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a oddelenej podstate a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre všeobecnú a oddelenú podstatu.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 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 rozsahu určenom správcom.
Mgr. Peter Zvara, správca konkurznej podstaty

K093530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markovič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rőntgenova 1184/20, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/155/2019 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/155/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola pôvodnému správcovi dňa 24.09.2019 doručená
prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s.., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31
575 951, v celkovej prihlásenej sume 40,46 EUR. Súčasný správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok
dňa 18.10.2019, t.j. bezodkladne po tom, ako mu predchádzajúci správca odovzdal spis a zistil túto skutočnosť.
V Chorvátskom Grobe 18.10.2019
Ing. Ľuboš Janček, správca

K093531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 471 / 3, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/247/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava správca úpadcu:
Jozef Berky, Hodálova 471 / 3, 84105 Bratislava, narodený: 16.07.1959 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do
spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Bratislave, 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 471 / 3, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/247/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/247/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Jozef Berky, Hodálova 471 / 3, 84105 Bratislava, narodený: 16.07.1959 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/247/2019 zo dňa 09.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uzanesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 195/2019 zo dňa 09.10.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 8OdK/247/2019. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Jozef Berky, Hodálova 471 / 3, 84105 Bratislava, narodený:
16.07.1959 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Bratislava I, No. 8OdK/247/2019 dated on 9th of September 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 195/2019 on 9th of October 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovak republik, to the No.
8OdK/247/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2015.
V Bratislave, dňa 17.10.2019
In Bratislava, on 17th of October 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K093533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 471 / 3, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/247/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Ing. Jozef Berky, Hodálova 471 / 3, 84105 Bratislava, narodený: 16.07.1959 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I, sp. zn. 8OdK/247/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Bratislave, dňa 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dugovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suvorovova 42, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/284/2019-S207
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/284/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dlžníka Peter Dugovič, nar. 29.3.1981, Suvorovova 42, 902 01 Pezinok oznamuje
účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu
z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárií správcu dňa 14.10.2019 a vykonaného šetrenia majetku podľa
§166iZKR, že dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by pokryl náklady konkurzu . Na základe skutkového stavu
konštatuje podľa §167vods.1ZKR , že konkurz nepokryje náklady konkurzu (§167todst.1ZKR). Vzhľadom na
vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Dugovič,
nar. 29.3.1981, Suvorovova 42, 902 01 Pezinok Slovenská republika sa končí . Zároveň týmto oznámením
v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Peter Dugovič, nar. 29.3.1981, Suvorovova 42, 902 01
Pezinok Slovenská republika sa v zmysle §167vodst.1ZKR z r u š u j e .

K093535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Salay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 256 / 18, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/435/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/435/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Mário Salay, Dolná 256/18, 900 51 Zohor,
narodený: 22.11.1988 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných
hodín od 10,00 do 16,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky na email:
blspravca@gmail.com.
V Bratislave 18.10.2019

K093536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Salay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 256 / 18, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1988
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/435/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/435/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Mário Salay, Dolná 256/18, 900 51 Zohor,
narodený: 22.11.1988 týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598 9553.
V Bratislave 18.10.2019
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K093537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balkánska 779 / 134, 851 10 Bratislava-Rusovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/174/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Igor Vašek, nar. 24.06.1971, Balkánska 779/134, 851 10 Bratislava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/174/2019, týmto zverejňuje opravu
Oznámenia súvisiaceho so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zverejnený v OV č.
200/2019 dňa 16.10.2019 (K091892) nasledovne:
III. Kolo ponukového konania
podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Ponukové konanie sa uskutoční za
nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota - obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1
a č. 2
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
Popis inej majetkovej hodnoty
majetku
majetku

1

Iná majetková Obchodný
hodnota
podiel

2

Iná majetková Obchodný
hodnota
podiel

Súpisová
hodnota
majetku

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
IMN Slovakia s. r. o., Bulíkova 15/2682,
Bratislava 851 04, IČO: 44 515 774. 1,00 €
Splatený vklad vo výške 200 000 Sk, 100%
obchodný podiel.
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti
MEST s. r. o., Kožušnícka 5, Bratislava mestská časť Jarovce 851 10, IČO: 50 220 1,00 €
535. Splatený vklad vo výške 5 000 EUR,
100% obchodný podiel.

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Verejný register

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Bratislava I

1/1

Obchodný
register
Okresného súdu
Bratislava I

2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať telefonicky: +421 904 557 344.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
rúk správcovi v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
6. Záujemcovia môžu prejaviť záujem o kúpu aj len vybraného obchodného podielu dlžníka.
7. Ponuka musí obsahovať identifikáciu inej majetkovej ponuky, výšku ponúkanej odplaty za predaj inej
majetkovej hodnoty, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola
uhradená záloha.
8. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na konkurzný účet dlžníka – SK70 8330 0000 0044 1884
1884 vedený v Fio banka, a.s. vedený vo Fio banke, a.s..
9. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
10. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša záujemca.
11. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie ponúk.
12. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
13. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 5. pracovných dní od otvorenia obálok.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K093538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 33, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.1.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/259/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/259/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/259/2019 zo dňa 7.8.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Marek Jankovič, nar. 14.1.1987, bytom 921 01 Piešťany. Okresný súd Trnava ďalej uvedeným
uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2019 dňa 13.8.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho 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 uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marek Jankovič, nar. 14.1.1987, bytom 921 01 Piešťany, sa končí a
týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty
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K093539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dobrovodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Peter
Dobrovodský, nar. 20.12.1974, bytom: 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/256/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 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: 5.202,38 EUR
V Trnave, dňa 18.10.2019

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

K093540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dobrovodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
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Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Peter
Dobrovodský, nar. 20.12.1974, bytom: 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/256/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 17.10.2019, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: BESST, s.r.o., Limbová 6051/3, 917 02 Trnava, IČO: 44 867 379
Prihlásená suma: 1.039,10 EUR
V Trnave, dňa 18.10.2019

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

K093541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dobrovodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Peter
Dobrovodský, nar. 20.12.1974, bytom: 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/256/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 17.10.2019, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ:
Súkromná základná škola BESST, nezisková organizácia, Limbová 3/3 917 02 Trnava,
42 165 393
Prihlásená suma: 16.916,05 EUR
V Trnave, dňa 18.10.2019

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makraiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 477, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/234/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/234/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Monika Makraiová, nar. 05.03.1984, Diakovce 477, 925 81 Diakovce, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 09.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
REGIONPRESS, s.r.o.

IČO:
Ulica:
36252417 Študentská

Číslo: Obec PSČ: Štát
2/2
Trnava 917 01 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
22,84 €

LawService Recovery, k.s., správca

K093543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vratko Vedrödy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 286, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/13/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/13/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 3. kolo ponukového konania
JUDr. Nikoleta Zajko, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1663, so sídlom
kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca Vratko Vedrödy, nar. 15.08.1978, trvale bytom
925 51 Šintava 286, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Vratko Vedrödy, IČO: 40 898 270, 925
51 Šintava 286 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka (každú položku samostatne).
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvoria hnuteľné veci patriace do všeobecnej podstaty Dlžníka, zverejnené v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vestníku č. 67/2019 dňa 04.04.2019:
Evidenčné
číslo

Hnuteľné veci
Popis hnuteľnej veci
Motorové vozidlo PEUGEOT 306
GA116EP

1.

Výrobné číslo/ Evidenčné číslo

Stav

Súpisová hodnota

VIN: VF37EDJYE32084550

Vozidlo je nepojazdné

200,- EUR

Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0915 550 003, príp. e-mailom na adrese: office@dedakak.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 25OdK/13/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod
na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO, neoverenú
kópiu občianskeho preukazu bez rod. čísla, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK71
1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banke, a.s. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr
do 15:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude
súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka
započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje, či ponuka
bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti podľa záväzného pokynu a či sú k nej priložené požadované
doklady. Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy a správca následne ako predávajúci uzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K093544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1960
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/316/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/316/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu: Ing.
Pavol Molnár, narodený 16.05.1960, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder v súlade s § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00,
12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Dunajskej Strede, 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1960
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/316/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/316/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ing. Pavol Molnár, narodený 16.05.1960, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/316/2019 zo dňa 17.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. 185/2019 zo dňa 25.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, k číslu konania
25OdK/316/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ing. Pavol Molnár, narodený 16.05.1960, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1233/15,
932 01 Veľký Meder (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Trnava, No. 25OdK/316/2019 dated on 17th of September 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 185/2019 on 25th of October 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovak republik, to the No.
25OdK/316/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Dunajskej Strede, dňa 17.10.2019
In Dunajská Streda, on 17th of October 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K093546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1960
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/316/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/316/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu: Ing.
Pavol Molnár, narodený 16.05.1960, trvale bytom Sídl. M. Corvina 1233/15, 932 01 Veľký Meder v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/316/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č.
SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Dunajskej Strede, dňa 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Lőrincz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová nad Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/329/2019 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/329/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Oliver Lőrincz, nar. 12.04.1975, bytom Kráľová
nad Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00
hod do 12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo emailom na obartosovic@gmail.com.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K093548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Lőrincz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová nad Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/329/2019 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/329/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
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Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty Oliver Lőrincz, nar. 12.04.1975, bytom Kráľová nad
Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 28OdK/329/2019 -12
zo dňa 16.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Oliver Lőrincz, born on 12.04.1975,
residence at Kráľová nad Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovakia, according to the Direction of
the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the
resolution of the District Court Trnava, proc. no. 28OdK/329/2019-12, dated on 16th of October 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Mgr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

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

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

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

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
thebusiness documentation of the debtor.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K093549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oliver Lőrincz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová nad Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/329/2019 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/329/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 z
29.mája 2000

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty Oliver Lőrincz, nar. 12.04.1975, bytom Kráľová nad
Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 28OdK/329/2019 -12
zo dňa 16.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Mgr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Oliver Lőrincz, born on 12.04.1975,
residence at Kráľová nad Váhom 711, 925 91 Kráľová nad Váhom, Slovakia, according to the Direction of
the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the
resolution of the District Court Trnava, proc. no. 28OdK/329/2019-12, dated on 16th of October 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese Mgr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo elektronicky
do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

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

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámi správcovi.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

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

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
thebusiness documentation of the debtor.

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K093550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 1199, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/270/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/270/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/270/2019 zo dňa 13.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Erika Horváthová, narodená 10.08.1970, trvale bytom 925 52 Šoporňa 1199. Zároveň uznesením
Okresného súdu Trnava sp. zn. 28OdK/270/2019 zo dňa 13.08.2019 ustanovil do funkcie správcu úpadcu (ďalej
len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, značka správcu S
1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 160/2019 zo dňa 20.08.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Erika Horváthová, narodená 10.08.1970, trvale bytom 925 52 Šoporňa
1199, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka,
ktorý sa 28.08.2019 dostavil do kancelárie správcu. Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
postihnuteľného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Erika Horváthová, narodená 10.08.1970, trvale
bytom 925 52 Šoporňa 1199, zrušuje.

K093551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Lapšanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 298/18, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/279/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/279/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Druhé, Predmet: Úpadca je 50 % vlastníkom obchodného podielu obchodnej
spoločnosti Office Clean s.r.o., so sídlom: Jakabova 35, 821 04 Bratislava IČO: 51 266 580, registrácia: Okresný
súd Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 124925/B. Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu
speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených
obálkach s nápisom „Jolana Lapšanská – KONKURZ – Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa
predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka
musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej
kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno,
priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby,
podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu
právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok
uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok.
Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej
zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného
ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania.
6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie Zmluvy o
prevode obchodného podielu k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní
do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným
účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému účastníkovi
vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v
ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňaženia môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania
budú vylúčené. V Šali dňa 19.10.2019

K093552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szokol Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 224, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/320/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/320/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Ján Szokol, narodený 21.05.1986, trvale bytom 925 92 Kajal 224,
podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, v úradných hodinách v pondelok, utorok a piatok od 10.00 do 16.00
hod, v stredu a štvrtok od 12.00 do 18.00 hod. Rezerváciu termínu nahliadnutia do spisu si možno vopred
dohodnúť na tel. č.: 0903103371

K093553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Szokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 224, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/320/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/320/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Renata Petrová, ako správkyňa dlžníka: Ján Szokol, narodený 21.05.1986, trvale bytom 925 92 Kajal 224,
týmto na základe ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu
správcu,
na
ktorý
môžu
veritelia
skladať
kauciu
pre
popretie
pohľadávok.
Číslo
účtu:
SK0311000000002610571053, vedený v Tatrabanka, a.s. V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná
kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. Ing. Renata Petrová, správca

K093554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Szokol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 224, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1986
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/320/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/320/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Ján Szokol, narodený 21.05.1986, trvale bytom 925 92 Kajal 224,
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/320/2019 zo dňa 23.09.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa
01.10.2019. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as
the trustee of bankrupt: Ján Szokol, born 21.05.1986, live 925 92 Kajal 224. I am obliged to inform you with that
resolution of the District Court Trnava, proc. no. 25OdK/320/2019 dated on the 23rd September 2019, bankruptcy
was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in the Commercial Gazette
Journal No. 189/2019 dated on the 01st October 2019. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň
nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day following the day after the
publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou. The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an application. Prihláška sa
podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata Petrová, so sídlom: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. The
application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Renata Petrová, registered seat:
Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. If the creditor delivers the
application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise
the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Commercial Gazette 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 Gazette
with stating the creditor and the registered sum. 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. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej
lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu,poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum
of claim, type of security and legal cause of security. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
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ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by bankrupt’s assets,
have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. The claim
has to be lodged in currency named as 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. 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. 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. 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 announce the determination of the representative to the trustee,
otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Gazette. Táto výzva sa
vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000. This notice
refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak
Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th May 2000. Ing. Renata
Petrová

K093555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Honko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koplotovce 271, 920 01 Koplotovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/195/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom súboru nehnuteľného majetku pod pol. 1-65.
Názov
Druh pozemku *
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LESNE_POZEMKY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA

Názov
Výmera Kód
katastrálneho
[m2]
štátu *
územia
14
SVK Horné Naštice
2120
SVK Horné Naštice
47
SVK Horné Naštice
1263
SVK Horné Naštice
121
SVK Horné Naštice
75
SVK Horné Naštice
4
SVK Horné Naštice
67
SVK Horné Naštice
18
SVK Horné Naštice
24
SVK Horné Naštice
197
SVK Horné Naštice
137
SVK Horné Naštice
126
SVK Horné Naštice
266
SVK Horné Naštice
2490
SVK Horné Naštice
2659
SVK Horné Naštice
140
SVK Horné Naštice
127
SVK Horné Naštice

Číslo listu Číslo
Spoluvlastnícky
vlastníctva parcely podiel úpadcu
1122
1121
1078
749
749
986
986
985
985
985
1066
760
760
760
1077
1077
798
798

1914/3
1914/2
1740/3
423/1
423/2
1363/3
1364/3
1362/3
1367/3
1744/3
1664
448
449
450
1740/2
1741
646
649

590/17072
590/17072
6/192
906/59296
906/59296
2.64
2.64
2.48
2.48
2.48
194/9456
3.16
3.16
3.16
6/192
6/192
2.64
2.64
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Súpisová
hodnota
[EUR]
0,18
27,1
0,54
7,14
1,26
0,86
0,04
1,03
0,27
1
1,49
9,5
8,74
18,45
28,79
30,74
1,61
1,46
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
OSTATNE_PLOCHY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
OSTATNE_PLOCHY
LESNE_POZEMKY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ORNA_PODA
ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
TRVALE_TRAVNE_PORASTY
ORNA_PODA
ORNA_PODA
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592
2240
1121
585
566
374
614
4169
697
264
1176
1422
1452
1253
2706
5343
161
1324
1222
1531
2233
945
3107
1748
2628
1393
16543
505
5090
1161
1170
6425
3570
2127
177
159
133
1487
1746
1895
4522
1557
2615
1568
503
1239
1431

SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice
Horné Naštice

799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
799
948
948
912
908
908
911
824
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
823
1238
1238
1238
496
496
496
496
496
496
496
496
496
496
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650
1363/2
1364/2
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1665
1745
1476
1747
1748
1985
1986
1225/3
1226/3
1149
1142/1
1142/2
1148
815
1128
1129
1130
1131
1225/2
1226/2
1314
1315
1316
1317
814
423/26
423/47
423/50
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192

2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
2.64
142/4032
142/4032
27646/821184
181618/15176448
181618/15176448
25030/762048
18642/596544
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
142/4032
12762/408384
906/59296
906/59296
906/59296
6/192
6/192
6/192
6/192
6/192
6/192
6/192
6/192
6/192
6/192

6,84
25,89
12,95
6,76
6,54
4,32
7,09
48,19
8,05
3,05
13,59
16,43
16,78
14,48
31,28
61,76
0,51
17,25
14,31
1,64
2,4
2,79
35,92
22,77
34,24
18,15
52,43
1,6
66,32
15,12
15,24
83,71
46,51
25,92
5,4
4,85
4,05
16,72
4,91
21,31
50,87
4,37
29,41
17,64
1,41
13,93
16,09

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Roman Honko –
KONKURZ – Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2. Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu
kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu
fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum
narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO,
DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do troch (3) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového konania
správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami
zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a
kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7. Právo úspešného
účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od dátumu otvárania obálok. 8.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do troch (3) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia oprávnenou osobou. Účastníci na
tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete
speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10. Správca nie je podľa
ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. V Šali dňa 19.10.2019

K093556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Mihoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/232/2019 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/232/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Ing. Renata Petrová, v súlade s ustanovením § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný
rozvrh výťažku.
V Šali, dňa 19.10.2019
Ing. Renata Petrová, správca

K093557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sokol, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 150, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1959
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/327/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/327/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, nar.: 20.04.1959, trvale bytom: 908 79 Borský Svätý
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Jur 150, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ladislav Sokol, IČO: 34 739 271, s miestom podnikania 908 79
Borský Svätý Jur 147, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.2017, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/327/2019, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu 28OdK/327/2019 S1939, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Čsl. armády
1403/85, 908 45 Gbely, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné dohodnúť vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0904 961 235 alebo e-mailom na kvinsolvency@gmail.com.
V Gbeloch, dňa 18.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K093558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sokol, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 150, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1959
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/327/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/327/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, nar.: 20.04.1959, trvale bytom: 908 79 Borský Svätý
Jur 150, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Ladislav Sokol, IČO: 34 739 271, s miestom podnikania 908 79
Borský Svätý Jur 147, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.2017, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 28OdK/327/2019 týmto v súlade
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“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR,
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu (preddavok na trovy konania) za účelom popretia
pohľadávok.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Číslo účtu/ IBAN: SK03 8330 0000 0022 0159 1870, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur
Doplňujúce údaje (poznámka): Sokol kaucia
V Gbeloch, dňa 18.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K093559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Sokol, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borský Svätý Jur 150, 908 79 Borský Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1959
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/327/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/327/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.10.2019, č.k. 28OdK/327/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 14.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, nar.: 20.04.1959,
trvale bytom: 908 79 Borský Svätý Jur 150 (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v
jednom rovnopise u správcu na adresu: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908
45 Gbely, Slovenská republika k číslu konania 28OdK/327/2019. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že
každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok,
ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ
prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné
údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Gbeloch, dňa 18.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 8th October 2019, file No.
28OdK/327/2019 published in Commercial Journal on 14th October 2019, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Ing. Ladislav Sokol, date of birth: 20.04.1959, res.: 908 79 Borský Svätý Jur 150, Slovakia
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address K/V insolvency, k.s., Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, Slovak Republic
to the file No. 28OdK/327/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its
claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the
heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor
lodge its claims another way, application must contain dates below:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
Gbely, 18th October 2019
K/V insolvency, k.s., trustee

K093560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Slezák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Staničná 5886/3, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1962
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/275/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/275/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K093561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišolák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379 / 38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/279/2019 S1746-33
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/279/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Peter Šišolák, nar. 29.08.1975, bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, týmto zverejňuje
súpisové zložky majetku úpadcu:
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1. Peňažná pohľadávka
Popis: zrážky zo mzdy v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu
Dlžník: GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Mazúrova 2, 909 01 Skalica, IČO: 31 411 592
Súpisová hodnota: 207,62 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 20.10.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 20. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šišolák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379 / 38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/279/2019 S1746-34
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/279/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Peter Šišolák, nar. 29.08.1975, bytom Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica, týmto v zmysle
§167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 20. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 4441 / 26, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/98/2018 S1746-41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/98/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Jozef Ševčík, nar. 17.01.1989, bytom Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, týmto v zmysle §167v
ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 20. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoštáky 1045 / 2, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/142/2018 S1746-73
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/142/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Matej Šándor, nar. 16.09.1981, bytom Hoštáky 2, 921 01 Piešťany, týmto v zmysle §167v ods. 1
zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 20. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/289/2019 S1746-33
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/289/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Klára Nagyová, nar. 16.07.1981, bytom 929 01 Dunajská Streda, týmto zverejňuje súpisové
zložky majetku úpadcu:

1. Peňažná pohľadávka
Popis: zrážky zo mzdy dlžníka za august 2019 v rozsahu, v akom podliehajú konkurzu
Dlžník: furbify s.r.o., Osada Reviczkého 3869/38, 946 03 Kolárovo
Súpisová hodnota: 156,54 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 20.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 20. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/289/2019 S1746-34
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Klára Nagyová, nar. 16.07.1981, bytom 929 01 Dunajská Streda, týmto v zmysle §167v ods. 1
zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Sládkovičove 20. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu Bc. Lucia Toráčová, nar. 15.09.1975, trvale bytom R.Jašíka 1929/5, Prievidza 971
v rámci speňažovania majetku ponúkam spoluvlastníkom na odpredaj tieto nehnuteľnosti:
k.ú. Temeš, LV 415, parc.č. 635 registra „C“ trvale trávnaté porasty o výmere 669m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: ¼ za cenu 665,66 €
k.ú. Temeš, LV 559, parc.č. 8 registra „E“ záhrada o výmere 144m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/16 za cenu
35,82 €
k.ú. Temeš, LV 590, parc.č. 732 registra „E“ lesný pozemok o výmere 3899m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu:
50/200 za cenu 110,64 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k.ú. Temeš, LV 321:
parc.č. 190 registra „C“ orná pôda o výmere 750m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 30,40€
parc.č. 190 registra „E“ orná pôda o výmere 23m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 0,93€
parc.č. 191 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 2126m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu
86,17€
parc.č. 831 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 712m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 28,86€
parc.č. 832 registra „E“ orná pôda o výmere 7560m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 306,42€
parc.č. 833 registra „E“ orná pôda o výmere 7941m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 321,87€
parc.č. 834 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 385m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu 15,61€
parc.č. 972 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1575m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 9/28 za cenu
63,84€
k.ú. Temeš, LV 244:
parc.č. 218/1 registra „C“ orná pôda o výmere 443m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 7,98 €
parc.č. 218/2 registra „C“ orná pôda o výmere 150m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 2,70 €
parc.č. 288 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 2819m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 50,78
€
parc.č. 290 registra „E“ orná pôda o výmere 2187m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 39,40 €
parc.č. 292 registra „E“ orná pôda o výmere 2417m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 43,54 €
parc.č. 387 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 1079m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 19,44
€
parc.č. 519 registra „E“ orná pôda o výmere 777m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 14 €
parc.č. 529/1 registra „E“ orná pôda o výmere 957m2 spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/7 za cenu 17,24 €
k.ú. Temeš, LV 95, parc.č. 7 registra „C“ zastavané plochy a nádvorie o výmere 186m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/56 za cenu 13,22€
k.ú. Temeš, LV 245, parc.č. 1013 registra „E“ trvalý trávnatý porast o výmere 4740m2 spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 50/200 za cenu 149,43€

Ponuku je potrebné predložiť do 30.11.2019.

K093568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
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: Milan Remenár, nar.
22. 12. 1945, trvale bytom: Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom.
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.

K093569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/285/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/285/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Jakub Sáska, správca S1926, so sídlom kancelárie: Horná Súča 381, 913 33 ustanovený do funkcie
správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: : Marta Balážová, nar. 03.05.1979, trvale bytom
Trenčín ,Slovensko vedeného pod sp. zn. 38OdK/285/2019 , 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, že do 90
dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka: Marta Balážová, nar. 03.05.1979, trvale bytom Trenčín ,Slovensko končí. V zmysle ustanovenia §
167v ods. 2 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.

V Hornej Súči, dňa 29.09.2019
JUDr. Jakub Sáska, správca S1926

K093570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gombík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica 1, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/74/2018 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/74/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Peter Gombík, rod. Gombík, nar. 13.1.1971, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Považská Bystrica, prechodne pobytom (korešpondenčná adresa) Ulica 1 Mája 974/2-9, 017 01 Považská
Bystrica, občan SR, (ďalej aj ako „dĺžnik“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 9.4.2018, sp.
zn. 40Odk/74/2018-22, ktorý bol publikovaný v OV č. 73/2018 pod č. K024966, dňa 16.4.2018 bol vyhlásený
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 21.10.2019
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA

K093571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Hornáček Gavurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská ulica 1219/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/573/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/573/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 17.10.2019 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Soňa Hornáček Gavurová, nar.
31.12.1987, trvale bytom Dukelská ulica 1219/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom , Slovensko , vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/573/2019 , doručená prihláška pohľadávky veriteľa Heineken
Slovensko, a.s. Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO 36 528 391, vo výške 2662,61 €.
Prihláška veriteľa Heineken Slovensko, a.s. Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO 36 528 391 bola v zmysle
§ 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Hornej Súči , dňa 18.10.2019
JUDr. Jakub Sáska, správca

K093572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lelovská 660/11, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/303/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Mária Gazdíková, sp.
zn. 40OdK/303/2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Mária GAZDÍKOVÁ, nar. 11.07.1984, trvale bytom
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Lelovská 660/11, 972 11 Nováky, občan SR, v súlade s § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZKR
vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, na
speňaženie hnuteľných vecí.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 181/2019 zo dňa 19. septembra 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 18. októbra 2019 do 14:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 18. októbra 2019 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil 1
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 18. októbra 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K093573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Burzala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vnútorná ulica 119/18, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/361/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/361/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do kancelárie správcu bola po uplynutí zákonnej prihlasovacej lehoty doručená dňa 11.10.2019 prihláška
nezabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 00 215 759, vo výške 120,00 EUR. Prihlásená pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok.
JUDr. Jakub Sáska, správca

K093574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zubák 1, 020 64 Zubák
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/40/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/40/2019
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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Oznam o vyhlásení 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá veta v
spojení s ust.§ 167p ZKR.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Jozef Bednár, nar. 6.3.1959, trvale bytom 020 64 Zubák, občan
SR (ďalej aj ako alebo len „úpadca“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 15.2.2019, sp. zn.
40OdK/40/2019-21, ktoré bolo publikované v OV č. 38/2019 pod č. K016267, dňa 22.2.2019 bol vyhlásený
konkurz, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR druhé kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý predaj sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, a to:
Súpisová
Názov
Dátum
Druh
Výmera
Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky
hodnota
katastrálneho
Poznámka Zabezpečenie
zapísania pozemku [m2]
vlastníctva parcely podiel dlžníka
[EUR]
územia
na
Pozemok
pozemku
KN C, parc.
sa
číslo 1037
nachádza
o výmere
Zastavané
stavba,
Všeobecná 541,
0,35 €
23.02.2019 plochy a 541
Zubák
1619
1037 70/107616
právny
Nie
podstata zastavaná
nádvoria
vzťah
k
plocha
a
stavbe
je
nádvorie,
evidovaný
LV č. 1619,
na LV 282,
k.ú. Zubák
k.ú. Zubák
Lesný
pozemok
registra KN
E, parc. čl.
Všeobecná 965
o
Lesné
143,00 € 23.02.2019
36589 Zubák
902
965
1/256
Nie
podstata výmere
pozemky
36589m2,
ev. na LV
902,
k.ú.
Zubák
Lesný
pozemok,
parcela
reg. KN E,
parc. číslo
Všeobecná
Lesné
964
o 77,50 € 23.02.2019
19849 Zubák
438
964
1/256
Nie
podstata
pozemky
výmere
19849m2,
ev. na LV
č. 438, k.ú.
Zubák
Pozemok
reg. KN C,
parc.
č.
4684
o
výmere
Trvalé
Všeobecná
2826, trvalý 198,00 € 23.02.2019 trávne
2826 Zubák
2954
4684 198019/2826000
Nie
podstata
trávny
porasty
porast, ev.
na LV č.
2954, k.ú.
Zubák
Pozemok
reg. KN E,
parc.
č.
942
o
Všeobecná výmere
30,40 € 23.02.2019 Orná pôda 7791 Zubák
901
942
1/256
Nie
podstata 7791 orná
pôda, ev.
na LV č.
901,
k.ú.
Zubák
SPOLU
449,25 €
Podstata

Názov

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie podielov v pozemkoch v k.ú. Zubák za
nasledovných podmienok:
Ohliadku nehnuteľností je možné vykonať priamo v Zubáku po prechádzajúcom telefonickom objednaní u správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na tel: 0905530973.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 10 dní od zverejnenia tejto
ponuky (príklad: ak ponukové konanie bude zverejnené dňa 1.1., tak za 10 deň sa považuje 11.1.) na adresu
správcu (JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca, Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, na obálku uviesť
„PONUKA - 40OdK/48/2017 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, č. OP, kontaktné údaje vrátane
čísla telefónu/mobilu a emailová adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a. s., číslo účtu (IBAN): SK58 0200 0000 0019 6630 9959, pozn.
Jozef Bednár – ponukové konanie, VS:40402019. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp.
pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 10 dní od zverejnenia do 14:00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 10 deň od zverejnenia 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 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
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 10. pracovných 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.
v Považskej Bystrici, dňa 18.10.2019
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K093575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Segečová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivanovce 168, 913 05 Ivanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/595/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/595/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 18.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, Považská Bystrica, správca dlžníka Miriam Segečová, nar. 10.11.1970, trvale bytom
913 05 Ivanovce 168 týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné
pre zistenie majetku dlžníka.
Miriam Segečová, nar. 10.11.1970, trvale bytom 913 05 Ivanovce 168
V Považskej Bystrici,
18.10.2019
JUDr. Róbert Fatura, správca

K093576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lelovská 660/11, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/303/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/303/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Mária GAZDÍKOVÁ, nar. 11.07.1984, trvale bytom Lelovská 660/11, 972 11 Nováky, občan
SR, sp. zn. 40OdK/303/2019 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:
POZEMOK: 4.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Čereňany
názov k. ú.: Čereňany
okres: Prievidza

výmera: 350 m2
parc. č. „C“: 1349/1
spoluvlastnícky podiel: 3/40

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 262,10,-€
štát: SR

POZEMOK: 5.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Čereňany
názov k. ú.: Čereňany
okres: Prievidza

výmera: 111 m2
parc. č. „C“: 1349/2
spoluvlastnícky podiel: 3/40

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 83,25,-€
štát: SR

POZEMOK: 6.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Čereňany
názov k. ú.: Čereňany
okres: Prievidza

výmera: 27 m2
parc. č. „C“: 1349/3
spoluvlastnícky podiel: 3/40

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 20,25,-€
štát: SR

POZEMOK: 7.
druh: záhrada
obec: Čereňany
názov k. ú.: Čereňany
okres: Prievidza

výmera: 805 m2
parc. č. „C“: 1350/1
spoluvlastnícky podiel: 3/40

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 90,56,-€
štát: SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výmera: 247 m2
parc. č. „C“: 1350/2
spoluvlastnícky podiel: 3/40

STAVBA: 9.
popis: rodinný dom
Súpisné číslo: 563
obec: Čereňany
parc. č.: 1349/1
názov k.ú.: Čereňany
spoluvlastnícky podiel: 3/40
okres: Prievidza
Adresa s orientačným číslom: Čereňany č. 563
STAVBA: 10.
popis: hospodárska stavba - sklad
obec: Čereňany
názov k.ú.: Čereňany
okres: Prievidza

Deň vydania: 23.10.2019

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 27,79,-€
štát: SR

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 750,00,-€
štát: SR

Súpisné číslo: - parc. č.: 1349/3
spoluvlastnícky podiel: 3/40

číslo LV: 804
súpisová hodnota: 65,00,-€
štát: SR

Ohliadka nehnuteľností je možná v Čereňanoch po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Alojz Žitník –
042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do
11.
novembra 2019 do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Alojz Žitník, správca, Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, na obálku uviesť „PONUKA - 40OdK/303/2019 - 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 OTP Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): SK28 5200 0000 0000
0656 3445, pozn. Mária GAZDÍKOVÁ – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do 11.11.2019 do 14:00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 11. novembra 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 pracovných dní poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
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 10. pracovných 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. Alojz Žitník, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Chleban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 56-131, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/599/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/599/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Viliam Chleban, nar. 23.07.1973, trvale bytom
Trenčín, sp. zn. 38OdK/599/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí,
nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K093578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barienčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 816/10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/678/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/678/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Ján Barienčík, rod. Barienčík, nar. 5.4.1991, bytom Záhradná
816/10, 972 47 Oslany, občan SR (ďalej ako „dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
19.9.2019, sp. zn. 40OdK/678/2019-17, ktoré bolo publikované v OV č. 186/2019 pod č. K085748, dňa 26.9.2019,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bol vyhlásený konkurz, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od
8,00 hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na adrese dusan@divko.sk alebo
telefonicky na čísle 0905 530 973.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K093579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barienčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 816/10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/678/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/678/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Ján Barienčík, rod. Barienčík, nar. 5.4.1991, bytom Záhradná
816/10, 972 47 Oslany, občan SR (ďalej ako „dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
19.9.2019, sp. zn. 40OdK/678/2019-17, ktoré bolo publikované v OV č. 186/2019 pod č. K085748, dňa 26.9.2019,
bol vyhlásený konkurz, oznamuje v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica,
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 406782019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie
pohľadávky
veriteľom
je
účinné,
ak:
a.
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok alebo variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K093580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Dubnica 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/655/2019 S1394
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

134

Obchodný vestník 205/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

Okresný súd Trenčín
40OdK/655/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Igor MOLNÁR– 40OdK/655/2019
V konkurze dlžníka Igor Molnár, nar. 06.12.1963, trvale bytom 018 51 Nová Dubnica, občan SR pod sp. zn.:
40OdK/655/2019, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz
získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 18.10.2019
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca

K093581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Dubnica 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/655/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/655/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Igor MOLNÁR – 40OdK/655/2019
V konkurze dlžníka Igor Molnár, nar. 06.12.1963, trvale bytom 018 51 Nová Dubnica, občan SR pod sp. zn.:
40OdK/655/2019, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz
získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici, 18.10.2019
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca

K093582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováky 1, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/675/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/675/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Michal Ondrejka, nar. 21.9.1989, trvale bytom Mesto Nováky, 972
71 Nováky, občan SR (ďalej aj ako alebo len „dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
18.9.2019, sp. zn. 40OdK/675/2019-17, ktoré bolo publikované v OV č. 185/2019 pod č. K085218 dňa 25.9.2019,
bol vyhlásený konkurz, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na ul. Šoltésovej
346/1, 017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas pracovných dní od
8,00 hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk, telefonicky na t. č.
0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K093583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováky 1, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/675/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/675/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Michal Ondrejka, nar. 21.9.1989, trvale bytom Mesto Nováky,
972 71 Nováky, občan SR (ďalej aj ako alebo len „dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín
dňa 18.9.2019, sp. zn. 40OdK/675/2019-17, ktoré bolo publikované v OV č. 185/2019 pod č. K085218 dňa
25.9.2019, bol vyhlásený konkurz, oznamuje v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica,
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 406752019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie
pohľadávky
veriteľom
je
účinné,
ak:
a.
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok alebo variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Dana Didiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemšová ., 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1990
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/338/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/338/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

38OdK/338/2019

38OdK/338/2019 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

18.10.2019

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/338/2019-22 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 111/2019 dňa 11.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Dana Didiová, nar. 27.05.1990, trvale
bytom Nemšová, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

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

K093585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 317/4, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/191/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22OdK/191/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o uplatnení práva na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Juraj Valuch nar.
18.9.1968 trvale bytom Nová 317/4, 958 04 Partizánske / ďalej len „Dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare/ týmto
oznamuje:
V Obchodnom vestníku OV č. 195/2019 dňa 9.10.2019 /K089986/ bolo zverejnené vyhodnotenie 3. kola
ponukového konania, kde správca konštatoval, že úspešným záujemcom o kúpu os. mot. vozidla VOLKSWAGEN
GOLF AA SEDAN ŠPZ: PE 266 CK je Matej Kiska, korý splnil podmienky 3. kola ponukového konania.
Nakoľko v súlade s § 167r ZKR si uplatnila právo na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty oprávnená osoba –
syn dlžníka Ing. Juraj Valuch a splnil všetky podmienky na vykúpenie majetku z konkurznej podstaty, správca
oznamuje, že speňažovaný majetok bude prevedený na túto oprávnenú osobu.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K093586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Rendeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 546/39, 97248 Bystričany- Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/358/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/358/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zverejnený súpis oddelenj podstaty sa aktualizuje nasledovne:
1.Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 89/1
Orná pôda , výmera 2 013 m²
štát: Slovenská republika
obec: Bystričany
k.ú.: Vieska
LV: 829
spoluvlastnícky podiel: 1/16, zapísaný pod B/6
súpisová hodnota : 963,00 Eur
Zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava, IČO. 35 807 598
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo ZP: 30, poradie prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO. 35 776 005
číslo ZP: 28, poradie druhé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika –Daňový úrad Trenčín, Dolnej stanici 22,Trenčín
číslo ZP: 7-9, poradie tretie a štvrté

2. Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 89/2
zastavané plochy a nádvoria , výmera 280 m²
štát: Slovenská republika
obec: Bystričany
k.ú.: Vieska
LV: 829
spoluvlastnícky podiel: 1/16, zapísaný pod B/6
súpisová hodnota : 134,00 Eur
Zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava, IČO. 35 807 598
číslo ZP: 30, poradie prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO. 35 776 005
číslo ZP: 28, poradie druhé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika –Daňový úrad Trenčín, Dolnej stanici 22,Trenčín
číslo ZP: 7-9, poradie tretie a štvrté

3. Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 89/3
zastavané plochy a nádvoria , výmera 104 m²
štát: Slovenská republika
obec: Bystričany
k.ú.: Vieska
LV: 829
spoluvlastnícky podiel: 1/16, zapísaný pod B/6

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota : 50,00 Eur
Zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava, IČO. 35 807 598
číslo ZP: 30, poradie prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO. 35 776 005
číslo ZP: 28, poradie druhé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika –Daňový úrad Trenčín, Dolnej stanici 22,Trenčín
číslo ZP: 7-9, poradie tretie a štvrté

4. Pozemok:
parc.reg. „C“ č.: 89/4
zastavané plochy a nádvoria , výmera 81 m²
štát: Slovenská republika
obec: Bystričany
k.ú.: Vieska
LV: 829
spoluvlastnícky podiel: 1/16, zapísaný pod B/6
súpisová hodnota : 39,00 Eur
Zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava, IČO. 35 807 598
číslo ZP: 30, poradie prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO. 35 776 005
číslo ZP: 28, poradie druhé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika –Daňový úrad Trenčín, Dolnej stanici 22,Trenčín
číslo ZP: 7-9, poradie tretie a štvrté

5. Stavba: rodinný dom
s.č. 558
na parcele reg. „C“ č.: 89/3
štát: Slovenská republika
obec: Bystričany
k.ú.: Vieska
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LV: 829
spoluvlastnícky podiel: 1/16, zapísaný pod B/6
súpisová hodnota : 857,00 Eur
Zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava, IČO. 35 807 598
číslo ZP: 30, poradie prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO. 35 776 005
číslo ZP: 28, poradie druhé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika –Daňový úrad Trenčín, Dolnej stanici 22,Trenčín
číslo ZP: 7-9, poradie tretie a štvrté

6. Stavba: prístavba k RD – hospodárska budova
Bez súpisného čísla.
na parcele reg. „C“ č.: 89/4
štát: Slovenská republika
obec: Bystričany
k.ú.: Vieska
LV: 829
spoluvlastnícky podiel: 1/16, zapísaný pod B/6
súpisová hodnota : 179,00 Eur

Zabezpečený veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25,811 09 Bratislava, IČO. 35 807 598
číslo ZP: 30, poradie prvé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO. 35 776 005
číslo ZP: 28, poradie druhé
Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika –Daňový úrad Trenčín, Dolnej stanici 22,Trenčín
číslo ZP: 7-9, poradie tretie a štvrté

K093587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ištoková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1575 / 28, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/536/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/536/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Simona Ištoková, nar.
22.07.1982, Fučíkova 28/4, 972 51 Handlová, SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: JUDr. Mária Bustinová, so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Ľ. Štúra 330/5 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 18.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 18.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca

K093588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belay Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Srnie 0, 915 01 Dolné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/447/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/447/2019
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38OdK/447/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Rastislav BELAY, nar. 26.07.1970, trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
občan SR pod sp. zn.: 38OdK/447/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Rastislav BELAY, nar. 26. 07. 1970,
trvale bytom 915 01 Nové Mesto nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/447/2019občan SR pod sp. zn.:
40OdK/575/2018, zrušuje.
v Považskej Bystrici, dňa 18. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K093589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Grabasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/626/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/626/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Martina Grabasová, nar. 17.05.1986, trvale bytom Trenčianska ulica
2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
195/2019 dňa 09.10.2019:
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo
súp.
zložky
1

Popis

Výrobné číslo

Osobné motorové
VIN:
vozidlo zn.
UU6MF4841YD005922
DAEWOO MATIZ

Evidenčné Dátum prvej
číslo
evidencie
NM757AZ

1.1.2000

Farba

Stav
opotrebenia

Umiestnenie

Súpisová
hodnota v €

žltá
metalíza zlatá

Nepojazdné,
zlé brzdy

Nové Mesto
nad Váhom

250,00

II. Podmienky 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

143

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 40OdK/626/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K093590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
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Okresný súd Trenčín
40OdK/313/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Sp. zn.: 40OdK/313/2019, S373
Podľa Zoznamu majetku zo dňa 14.03.2019 a vyjadrení úpadcu na osobnom stretnutí dňa 26.08.2019 a podľa
vykonaných šetrení správcu v súlade so zásadou odbornej starostlivosti, správca konkurznej podstaty zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu v zmysle § 167t ods. 1 ZKR.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Nataša Ištoková, nar.: 16.12.1956, trvale
bytom: 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika,
zrušuje.
V Trenčíne, dňa 18.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca Nataša Ištoková

K093591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Daniš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 287/13, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/536/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/536/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

2)poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2 Veriteľ : Prims banka Slovensko a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO:
31575951 Prihlásená suma: 524,93.-eur

K093592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 8 A/2642, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/544/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Mário Sárközi, nar.: 04.08.1982, trvale bytom
Ciglianska cesta 2642/8 A, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle §167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu bola
doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 v celkovej sume vo výške 3.531,50 eur doručená dňa 18.10.2019.
V Trenčíne, dňa 18.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K093593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glogar Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 575, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/581/2018 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/581/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Poradové
číslo:

1

Nehnuteľnosť evidovaná na LV č.153, Okres: Nové Mesto nad Váhom, Obec: Moravské Lieskové, Katastrálne územie:
Typ súpisnej
Moravské Lieskové, Rodinný dom, súpisné číslo 12, postavený na pozemku - parcela registra "C" evidovaná v katastrálnej
položky
mape, par. č. 13, výmena 864 M2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, a priľahlý pozemok, parcelné číslo 14, výmera
majetku:
v m2: 377. druh pozemku: záhrady, Spoluvlastnícky podiel: 3/16
Stav:
Obydlie dlžníka
Súpisová
7 700,00
hodnota
Mena:
Eur
Deň zápisu: 05.02.2019
Deň
14.10.2019
výmazu:
Majetok nie je možné speňažiť. V súlade s ust. §167o ZKR, obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených
veriteľov. Vzhľadom na to, že správca určil odhadom hodnotu na 7 700,00 Eur a nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka je
Dôvod
max. 10 000,00 Eur, má správca za to, že uvedenú nehnuteľnosť nemožno speňažiť. Správca v OV 182/2019 zo dňa
výmazu
20.9.2019, vyzval veriteľov dlžníka na predloženie znaleckého posudku a uhradenie preddavku 500,00 Eur na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby. V stanovenej 20 dňovej lehote od zverejnenia výzvy, žiaden veriteľ nepredložil znalecý
posudok ani nezložil preddavok na odmenu notára.
Exekučné záložné práva: Z 3657/15, Z 3658/15 – Exekučné záložné právo n nehn. Pozemky reg. „C“ p.č. 13,14 dom sč.12 na
pozemku reg. „C“ p.č. 13 – EX 1249/2015 – Ex.úrad Bánovce nad Bebravou, Mgr. Kludia Boorová Dzuriková – pre vlast. B3
zm.č. 1501/15., Zriadenie exekučného záložného práva na nehn. Pozemky reg. „C“ p.č. 13,14 dom. sč. 12 na pozemku reg. „C“
Ťarchy:
p.č. 13- EX 1558/2016 – Exekútorský úrad Púchov, JUDr. Jozef Martišík st. - pre vlast B3 – Z – 780/2017, Z- 561/2017 – zm.č.
163/17,. Zriadenie exekučného záložného práva EX 876/2016 na nehn. Rodinný dom s.č. 12 na pozemku reg. „C“ parc.č.13,
pozemky reg. „C“ parc.č. 13, 14 – Exekútorský úrad Púchov, JUDr. Jozef Martišík st. - súdny exekútor Z-2386/2017 – zm. Č
869/17

K093594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2197 / 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/289/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 14.02.2019, ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 05.06.2019, šetrenia
majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. §161i zák. 7/2015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií,
správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené
v ust. §v 167t ods. 1 ZKR a oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Eduard Herák, nar. 8.1.1966, Trenčianska 2197/40, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, z r u š u j e.

K093595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednár Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zubák 1, 020 64 Zubák
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/40/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/40/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Jozef Bednár, nar. 6.3.1959, trvale bytom 020 64 Zubák, občan
SR (ďalej aj ako alebo len „úpadca“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 15.2.2019, sp. zn.
40OdK/40/2019-21, ktoré bolo publikované v OV č. 38/2019 pod č. K016267, dňa 22.2.2019 bol vyhlásený
konkurz, vyhlásil 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.
z. ZKR., ktoré bolo zverejnené v OV č. 184/2019 dňa 24. septembra 2019, lehota na predkladanie písomných
ponúk bola stanovená do 14. októbra 2019 do 14:00 hod a termín otvárania obálok bol stanovený na 14. október
2019 o 15:00 hod.
Správca konkurznej podstaty JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA konštatuje, že 1. kola ponukového konania sa
nezúčastnil ani 1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K093596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/646/2019 S1227
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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38OdK/646/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Darina Gašparová, rod. Gašparová, nar. 17.8.1981, r.č.
XXXXXX/XXXX, trvale bytom 971 01 Prievidza, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín
dňa 5.9.2019, sp. zn. 38OdK/646/2019-16, ktoré bolo publikované v OV č. 176/2019 pod č. K080613, dňa
12.9.2019 bol vyhlásený konkurz, oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu na
ul. Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica, (APC centrum, pavilón B, 1.NP), v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8,00 hod. do 12,00 hod., od 13,00 hod. do 15,00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom dusan@divko.sk,
telefonicky na t. č. 0905530973
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca

K093597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/646/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/646/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka: Darina Gašparová, rod. Gašparová, nar. 17.8.1981, r.č.
XXXXXX/XXXX, trvale bytom 971 01 Prievidza, občan SR (ďalej len „dlžník“), Uznesením Okresný súd Trenčín
dňa 5.9.2019, sp. zn. 38OdK/646/2019-16, ktoré bolo publikované v OV č. 176/2019 pod č. K080613, dňa
12.9.2019 bol vyhlásený konkurz, oznamuje v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo VÚB, a.s. pobočka Považská Bystrica,
·
·
·
·

číslo účtu: IBAN: SK58 0200 0000 0019 6630 9959,
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ŠS: 386462019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka
sa popiera.

Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie
pohľadávky
veriteľom
je
účinné,
ak:
a.
bolo
podané
na
predpísanom
tlačive
a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok alebo variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, 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

148

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

K093598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pšenková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Melčice - Lieskové 3, 913 05 Melčice - Lieskové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/595/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/595/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Simona Pšenková, rod. Migašová, nar. 02.02.1985, r.č.
XXXXXX/XXXX, trvale bytom 913 05 Melčice - Lieskové 3, občan SR (ďalej aj ako alebo len „dlžník“), Uznesením
Okresný súd Trenčín dňa 15.8.2019, sp. zn. 38OdK/595/2019-17, ktoré bolo publikované v OV č. 161/2019 pod č.
K073026, dňa 21.8.2019 bol vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, so
sídlom Kpt. Nálepku 346/1, 017 01 Považská Bystrica (0905 530 973, dusan@divko.sk), týmto v súlade s §§167t
a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“), oznamuje, že:
·

·
·

v konkurznom konaní č.k.: 38OdK/595/2019 nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu, pričom správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého
dlžníkom a z údajov katastra, so záverom zistenia, že dlžník je nemajetný. Z tohto dôvodu nebolo možné
vyhotoviť ani súpis majetku konkurznej podstaty.
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Simona Pšenková, nar. 2.2.1985, sp.zn.
38OdK/595/2019 zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Poučenie:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K093599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čachtická 2608/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/559/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/559/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Janka Heráková, rod. Šimonfyová, nar. 21.6.1952, trvale
bytom Čachtická 2608/20, 91501 Nové Mesto nad Váhom, občan SR (ďalej ako „dlžník“), na ktorého majetok
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 6.8.2019, sp. zn. 40OdK/559/2019-15, ktoré bolo publikované v OV č.
155/2019 pod č. K070180, dňa 13.8.2019 bol vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty JUDr. Mgr. Dušan
Divko, MBA, so sídlom Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica (0905 530 973, dusan@divko.sk), týmto v
súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že:
·

·
·

v konkurznom konaní č.k.: 40OdK/559/2019 nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu, pričom správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého
dlžníkom a z údajov katastra, so záverom zistenia, že dlžník je nemajetný. Z tohto dôvodu nebolo možné
vyhotoviť ani súpis majetku konkurznej podstaty.
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Janka Heráková, nar. 21.6.1952, sp.zn.
40OdK/559/2019 zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Poučenie:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K093600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Vasil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodiná 1, 018 15 Bodiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/630/2019 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/630/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Vasil Cicko, rod. Cicko, nar. 12.6.1975, trvale bytom Bodiná,
občan SR (ďalej ako „dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 26.8.2019, sp. zn.
40OdK/630/2019-15, ktoré bolo publikované v OV č. 169/2019 pod č. K077143, dňa 3.8.2019, bol vyhlásený
konkurz, správca konkurznej podstaty JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, so sídlom Šoltésovej 346/1, 017 01
Považská Bystrica (0905 530 973, dusan@divko.sk), týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že:
·

·

v konkurznom konaní č.k.: 40OdK/630/2019 nebol zistený žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu, pričom správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého
dlžníkom a z údajov katastra, so záverom zistenia, že dlžník je nemajetný. Z tohto dôvodu nebolo možné
vyhotoviť ani súpis majetku konkurznej podstaty.
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vasil Cicko, nar. 12.6.1975, sp.zn.
40OdK/630/2019 zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Poučenie:
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca (0905 530 973, dusan@divko.sk)

K093601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/643/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/643/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Miloš Kováč, nar. 10.10.1959, trvale bytom Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom v súlade s §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/643/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/643/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Miloš Kováč, nar. 10.10.1959, trvale bytom Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/643/2019 zo dňa 05.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 175/2019 zo dňa 11.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/643/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Miloš Kováč, nar. 10.10.1959, trvale bytom Horný rad 537/11, 906 13 Brezová
pod Bradlom (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trenčín, No. 40OdK/643/2019 dated on 5th of September 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 175/2019 on 11th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, to the No.
40OdK/643/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 17.10.2019
In Považská Bystrica, on 17th of October 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K093603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1959
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/643/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/643/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica,, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Miloš Kováč, nar. 10.10.1959, trvale bytom Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/643/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky
IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1170/13, Handlová 972 51
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/662/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/662/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Eduard Šarközi, nar. 12.06.1991, trvale bytom Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1170/13, Handlová 972 51
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/662/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/662/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Eduard Šarközi, nar. 12.06.1991, trvale bytom Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/662/2019 zo dňa 18.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/662/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Eduard Šarközi, nar. 12.06.1991, trvale bytom Ligetská 1170/13, 972 51
Handlová (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trenčín, No. 40OdK/662/2019 dated on 18th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 184/2019 on 24th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, to the No.
40OdK/662/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 17.10.2019
In Považská Bystrica, on 17th of October 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K093606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1170/13, Handlová 972 51
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1991
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/662/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/662/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica,, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Eduard Šarközi, nar. 12.06.1991, trvale bytom Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/662/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky
IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

158

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Glogar Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 575, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/581/2018 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/581/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.09.2018, ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 05. 02. 2019 a šetrenia
majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. §161i zák. 7/2015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií bolo
zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. §v 167t ods. 1 ZKR a
oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurzu končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka: Glogar Jozef, nar. 01.06.1969, Lubina 575, 916 12 Lubina, z r u š u j e.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K093608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725 / 5A, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/206/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/206/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 01.02.2019, ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 24. 05. 2019 a šetrenia
majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. §161i zák. 7/2015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií bolo
zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. §v 167t ods. 1 ZKR a preto
oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Roman Baláž, nar. 28.6.1971, Kasárenská
1725/5A, 911 05 Trenčín, 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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JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K093609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
93 -, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/7/2016 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/7/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 22K/7/2016 zo dňa 29.12.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu: Jana Chovanová, 93 Pečeňany 956 36, Slovenská republika, dátum narodenia: 02.05.1965 a fyzická
osoba Mgr. Branislav Zemanovič, so sídlom správcovskej kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO: 41 441
770 zapísaný v Zozname správcov, vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu
S 1510, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. OV 3/2017 zo dňa 04.01.2017
Mgr. Branislav Zemanovič, správca úpadcu týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Veriteľský výbor ( príp. 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 vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate možno dohodnúť mailom na adrese:
zemanovic@onlinespravca.sk.

K093610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š. Králika 449 / 9, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/463/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/463/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 18.03.2019, ako aj vyjadrenia dlžníka zo dňa 19. 08. 2019 a šetrenia
majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust. §161i zák. 7/2015 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií bolo
zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. §v 167t ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurzu končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Dominika Štefanová, nar. 9.6.1993, ul. Š.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Králika 449/9,971 01 Prievidza, z r u š u j e.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K093611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minárik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri parku 47 / 5, 911 06 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/12/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 25/2015
zo dňa 05.02.2019 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Peter Minárik , nar.: 25.09.1990, bytom Pri
parku 47/5, 911 06 Trenčín (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 38OdK/12/2019, v súlade s ust. §
167p ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a to nasledovného hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 75/2019 dňa 16.04.2019
Súpisová zložka majetku č. 1 Popis
Register v ktorom sa eviduje
Deň zápisu do súpisu majetku
HNUTEĽNÉ VECI
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Súpisová hodnota v €
Spoluvlastnícky podiel

·

Osobné motorové vozidlo SEAT SA, rok výroby 1999, EČV: TN931FO
Okresný dopravný inšpektorát Trenčín
08.04.2019
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
1100,00 €
1/1

Hnuteľná vec sa speňažuje v III. kole za najvyššiu ponuku.

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, 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/12/2019 – 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
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“ a na vlastné náklady si veci
naložiť a odviesť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na vyžiadanie záujemcu je možné vykonať obhliadku predmetu na mieste, prípadne poskytnúť iné
informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com. 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
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
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
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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 v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K093612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujček Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/85/2017 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/85/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
154/2017 zo dňa 11.08.2017 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Ľuboš Ujček , nar.: 06.07.1980, bytom
M. Rázusa 836/8, 971 01 Prievidza (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 40OdK/85/2017, v súlade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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s ust. § 167p ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na
speňaženie majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Súpisová zložka
Popis
majetku č. 1

Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti L&D TRADING, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 836/8,
Prievidza 971 01, IČO: 47 896 426, vo výške 50%, t.j. vo výške zodpovedajúcej splatenému
peňažnému vkladu dlžníka do základného imania spoločnosti, a to v sume 1 250,00 EUR zo sumy
vkladu 2 500,00 EUR.

Register v ktorom sa
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 30835/R
eviduje
Deň
zápisu
do
09.10.2017
súpisu majetku
INÉ MAJETKOVÉ Dôvod zápisu do
v zmysle § 167h ods. 1 a 167j ods. 1 ZKR
HODNOTY
súpisu majetku
Súpisová hodnota v
1 250,00 €
€
Spoluvlastnícky
1/1
podiel

Súpisová zložka
Popis
majetku č. 2

Obchodný podiel manželky dlžníka - Denisy Ujčekovej v spoločnosti L&D TRADING, s.r.o., so
sídlom M. Rázusa 836/8, Prievidza 971 01, IČO: 47 896 426, vo výške 50%, t.j. vo výške
zodpovedajúcej splatenému peňažnému vkladu manželky dlžníka do základného imania spoločnosti,
a to v sume 1 250,00 EUR zo sumy vkladu 2 500,00 EUR.

Register v ktorom
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 30835/R
sa eviduje
Deň
zápisu
do
25.09.2019
súpisu majetku
INÉ MAJETKOVÉ Dôvod zápisu do v zmysle § 167h ods. 1 a 167j ods. 1 ZKR
HODNOTY
súpisu majetku
majetok v BSM zapísaný podľa § 167 i ZKR
Súpisová hodnota
1 250,00 €
v€
Spoluvlastnícky
1/1
podiel

Obchodný podiel sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, 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
40OdK/85/2017 – 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
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com.

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
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
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
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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 v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K093613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamaňa Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Poruba 315, 914 43 Dolná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/208/2017 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/208/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 1/2018
zo dňa 02.01.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Pavol Hamaňa, nar.: 23.03.1965, bytom Dolná
Poruba 315, 914 43, (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 40OdK/208/2017, v súlade s ust. § 167p
ZKR v spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
majetku tvoriaceho konkurznú podstatu

Súpisová
majetku č. 1

zložka

HNUTEĽNÉ VECI

·

Popis

Osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo, rok výroby 1996, EČV: TN434CN,
WIN: W2226KZVRO16320

Register
v
ktorom
sa
Okresný dopravný inšpektorát Trenčín
eviduje
Deň zápisu do súpisu
09.02.2018
majetku
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
400,00 €
Spoluvlastnícky podiel
1/1

Hnuteľná vec sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku.

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, 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
40OdK/208/2017 – 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
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
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
informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com. 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

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
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K093614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krško Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Murgaša 157 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/369/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/369/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
192/2018 zo dňa 04.10.2018 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Peter Krško, nar.: 12.05.1973, bytom
J. Murgaša 6, 971 01 Prievidza, v konkurznom konaní č.k. 22OdK/369/2018, v súlade s ust. § 167p ZKR v
spojení s ust. § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
tvoriaceho konkurznú podstatu:

Súpisová
majetku č. 1

zložka

Popis

Obchodný podiel 100% v spoločnosti Peter´s Kitchen, s.r.o., IČO: 46748300, so
sídlom: Murgaša 6, Prievidza 971 01

Register v ktorom sa
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 30662/R
eviduje
Deň zápisu do súpisu
03.12.2018
majetku
Iné majetkové hodnoty
Dôvod zápisu do súpisu
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
5 000,00 €
Spoluvlastnícky podiel
100%

Obchodný podiel sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku.
Podmienky verejného ponukového konania:
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, 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
22OdK/369/2018 – 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
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
víťaz ponukového konania je povinný prevziať veci tak, ako „stoja a ležia“
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com.

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
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
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
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K093615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gombíková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/83/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/83/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca dlžníka Ingrid Gombíková, nar.: 27.08.1971, bytom 017 01 Považská Bystrica, (ďalej len
ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k. 38OdK/83/2018, v súlade s ust. § 167p ZKR v spojení s ust. § 48b
vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu
Súpisová zložka majetku
Osobný automobil Fiat Marea, VIN: ZFA 18500000293109, rok výroby 1998,
Popis
č. 1
EČV: PB035CC
Register v ktorom sa eviduje Okresný dopravný inšpektorát Považská Bystrica
Deň zápisu do súpisu majetku 19.06.2018
Dôvod zápisu do súpisu
HNUTEĽNÉ VECI
v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
majetku
Súpisová hodnota v €
100,00 €
Spoluvlastnícky podiel
1/1 v BSM

·

Hnuteľná vec sa speňažuje v II. kole za najvyššiu ponuku.

Podmienky verejného ponukového konania:
·

·
·
·
·
·
·
·
·

ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní
odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR na
adresu kancelárie správcu: Mgr. Janette Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, 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/83/2018 – 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
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. SK65 0200 0000 0039 1531 7253, vedený vo VÚB, a.s.
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
informácie o speňažovaní majetku
bližšie informácie o ponúkanom majetku je možné získať u správcu na č.t. 0907788053 alebo na emailovej adrese: skpmyjava@gmail.com. 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
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

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

otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk
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
ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky zjavne neprimerané ponuky
správca vyzve víťaza ponukového konania na zaplatenie kúpnej ceny a uzavretie kúpnej zmluvy
ak víťaz ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, vyzve v poradí
druhého záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy a zaplatenie kúpnej ceny

Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K093616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665 / 32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/553/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/553/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, ako
správca dlžníka Lucia Lacková, nar. 10.01.1983, trvale bytom Pekárská 665/32, 972 51 Handlová vyhlasuje prvé
kolo ponukového konania na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku patriacej do všeobecnej podstaty:

P.č.

typ
súpisovej
hodnoty
majetku

špecifikácia majetku

1.

hnuteľná
vec

osobné motorové vozidlo Volkswagen
Sharan, VIN: WVWZZZ7MZYV015715
1/1
EČV: PD844BG, dátum prvej evidencie
15.3.2000

spoluvlastnícky deň
dôvod
podiel
zapísania zapísania

10.10.2019

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

majetok
1 500,00
podliehajúci
konkurzu

Handlová

používané,
primerané
veku

Podmienky účasti na prvom kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Mierové
nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Lacková –
neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej ceny a ako variabilný symbol uviesť 385532019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného
účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé
bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 18.10.2019

K093617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 976 / 31, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1962
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/51/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/51/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Jozef Virág, nar. 24.10.1962, Záhradnícka 976/31, 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Stavby:
Popis

Štát

Obec

Ulica

K.ú.

Č. LV Parc. č.

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Štúrovo Sobieskeho Štúrovo 146

121

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel

1/14

Súpisné č.

Súpisová
hodnota

379

Pozemky:
Výmera v
Štát
m2
Slovenská
Záhrada
727
republika
Zastavaná plocha a
Slovenská
nádvorie
170
republika
Slovenská
Záhrada
784
republika
Zastavaná plocha
Slovenská
a nádvorie
998
republika
Druh

Č. LV Parcelné číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
Dlžníka
hodnota

Štúrovo Štúrovo

5750

484

1/7

Štúrovo Štúrovo

146

121

1/14

Štúrovo Štúrovo

146

117

1/14

Štúrovo Štúrovo

5753

Obec

Katastrálne
územie

487

1/28

LawService Recovery, k.s., správca
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K093618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazúch Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bottova 36, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/9/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ing. Martin Mazúch, nar. 15.12.1973, bytom Bottova 36, 942 01 Šurany (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku Dlžníka, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo dňa
30.08.2019 (K076303).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel Dlžníka vo výške 100% v spoločnosti World Profit Consulting s.r.o., so sídlom Hurbanova 8, 903 01 6.638,00 €
Senec, IČO: 36 729 558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44253/B

Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Vyrovnávací podiel Dlžníka vo výške 48% v spoločnosti HVIEZDY s.r.o., so sídlom Hurbanova 8, 903 01 Senec, IČO: 2.400,00 €
47 460 008, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93454/B

Súpisová
Popis
hodnota v EUR
Vyrovnávací podiel Dlžníka vo výške 40% v spoločnosti ECO GROUP INVEST s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 1.800,00 €
Bratislava, IČO: 47 257 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 104577/B

(ďalej len „Iná majetková hodnota“)
Iná majetková hodnota sa predáva ako súbor. Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v
zalepených neotvorených obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Martin
Mazúch –NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú
považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky
odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať
späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 949 01 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Inú majetkovú hoodnotu (t.j. celú
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ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za inú
majetkovú hodnotu - Martin Mazúch“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu
pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná
kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie inej majetkovej hodnoty
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Inú majetkovú vec.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Iné majetkové hodnoty. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Inú majetkovú hodnotu v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Inú majetkovú hodnotu na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K093619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czirok Kristián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká cesta 1353 / 14, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/155/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/155/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka Kristián Czirok, nar. 05.05.1991, bytom Hlboká cesta 1353/14, 941 31 Dvory nad Žitavou,
podnikajúci pod obchodným menom : Kristián Czirok, s miestom podnikania Hlboká cesta 1353/14, 941 31 Dvory
nad Žitavou, IČO: 50 773 470, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov týmto oznamuje;
že doposiaľ nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť
súpis majetku konkurznej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 18.10.2019
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Kristián Czirok

K093620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Černák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 1464/11, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/159/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/159/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.8.2019, sp.zn: 31OdK/159/2019-21 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Peter Černák, nar. 6.7.1977, bytom Mládežnícka 1464/11, 934 05 Levice, Slovenská republika,
a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR
zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 161/2019 dňa 21.8.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Peter Černák, nar. 6.7.1977, bytom Mládežnícka 1464/11,
934 05 Levice, Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento
konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K093621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Hovorka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1022/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/164/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/164/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Anita Hovorka, nar. 21.5.1979, bytom Kúpeľná 1022/4, 945 01 Komárno, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 30OdK/164/2019 S296, v súlade s ust. § 167n , § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy
prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 201/2019 dňa
17.10.2019.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 30OdK/164/2019 - neotvárať", do 8.11.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 8.11.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 8.11.2019
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
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11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K093622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kelemen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/156/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/156/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.8.2019, sp.zn: 28OdK/156/2019-21 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Juraj Kelemen, nar. 2.2.1971, bytom Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad
Hronom, Slovenská republika, a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaná
v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bola ustanovená za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením
súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 161/2019 dňa 21.8.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Juraj Kelemen, nar. 2.2.1971, bytom Kamenica nad
Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K093623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 971/28, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/152/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/152/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.8.2019, sp.zn: 32OdK/152/2019-19 bol vyhlásený konkurz na
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majetok dlžníka – Attila Tóth, nar. 1.9.1972, bytom Horná 971/28, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, a Ing.
Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321
bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 162/2019 dňa 22.8.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Attila Tóth, nar. 1.9.1972, bytom Horná 971/28, 946 03
Kolárovo, Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz
dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K093624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obernauer Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 194, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1988
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/65/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/65/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Marián Obernauer, nar. 09.08.1988,
bytom Veľké Kozmálovce 194, 935 21 Veľké Kozmálovce, sp. zn. 32OdK/65/2019 (ďalej len „Dlžník“), týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ponukové konanie so speňažením
majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet:
·

Hnuteľný majetok – motorové vozidlo, ktoré bolo zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod
položkou por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 126/2019 pod
K056777 dňa 02.07.2019.

Por. č. Popis hnuteľnej veci VIN
Rok výroby Stav
Súpisová hodnota
1.
BMW 725 TDS
WBAGE01070DH84104 1997
nepojazdné, poškodené, nachádza sa v Bratislave 700,00 EUR

Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Leviciach, dopravného inšpektorátu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za hnuteľný majetok – motorové vozidlo do sídla kancelárie správcu na adresu G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka
musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
32OdK/65/2019“. Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca – právnicka osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného
alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej
osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku
konkurzu: 32OdK/65/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 32652019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená 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. Náklady spojené s vypracovaním
kúpnej zmluvy a všetky náklady spojené s nadobudnutím hnuteľného majetku – motorového vozidla do vlastníctva
a držby je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Rovnako ako aj náklady spojené s prepravou
hnuteľného majetku – motorového vozidla, nakoľko motorové vozidlo je nepojazdné.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.

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

K093625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Filípek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku krížu 1203/31, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/105/2018 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31/OdK/105/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Filípek, narodený 10.10.1963., bytom Ku
krížu 1203/31, 951 15 Mojmírovce, podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Filípek, miestom podnikania
Mojmírovce1203, IČO 17 705 517, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.04.2014, zastúpeného
Centrom právnej pomoci so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO 30 798 841, kancelária CCP v Nitre,
Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra
Oznámenie súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu IV.kolo
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Oznamujem zrušenie dražby majetku nehnuteľnosti, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.189/2019 zo
dňa 1.10.2019 pod K 087406 .
Zrušenie dražby je z dôvodu zistenia nových skutočností vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnosti na LV č.
1137.
Nový dátum dražby bude oznámený v Obchodnom vestníku.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K093626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Agata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málaš 50, 935 67 Málaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/146/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Agata Nagyová, nar. 03.02.1969, bytom 935 67 Málaš 50 v konkurznom konaní č. k.
28OdK/146/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s §167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len „ZKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného
majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 202/2019 dňa
18.10.2019 (K092632):
Súpisová
hodnota
v EUR:

Súpisová
zložka č.:

Typ majetku: Popis:

1.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okres: Levice, obec: MÁLAŠ,
katastrálne územie: Málaš, zapísaná na Okresnom úrade v Leviciach, katastrálny odbor ako
Nehnuteľnosť parcely registra ʺCʺ evidované na katastrálnej mape, zapísaná na LV č. 26 a to:
1.502,50,·
parcela č. 290/11, záhrada, vo výmere 3005 m2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6 k celku;

V súlade s § 167n ods. 1 druhá veta ZKR : „ Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca
speňaží ako hnuteľnú vec“.
Podmienky ponukové konania:
·
·

·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – AGATA NAGYOVÁ – ZÁVÄZNÁ
PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena je stanovená pre I. kolo ponukového konania na 70% súpisovej
hodnoty majetku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z
ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK52 0900 0000 0051 6411 9502, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „záhrada“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú.

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

·

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

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.
V Nových Zámkoch, dňa 18.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K093627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 334/25, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1960
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/115/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/115/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe oddelenej podstaty:
A/
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 32OdK/115/2019 zo dňa 16.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
dlžníka: Alžbeta Kovácsová, nar.: 22.04.1960, bytom Kúpeľná 334/25, 946 14 Zemianska Olča.
B/
Predmetom dražby je majetok zverejnený v obchodnom vestníku č. 175/2019 dňa 11.09.2019,
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Komárno – katastrálny odbor, Okres Komárno, Obec Komárno,
katastrálne územie Nová Stráž, na LV č. 49, parcely registra „C“, vlastnícky podiel k nehnuteľnosti ¼ :
Súpisová zložka majetku č. 1.
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Záhrada

Súpisová zložka majetku č. 2.
p.č. 42/3

193m²

Zastavané plochy a nádvoria

Súpisová zložka majetku č. 3.
s.č. 251

na p.č. 42/3

Rodinný dom

Zabezpečený veriteľ: záložné právo V-566/12 z 23.11.2012 v prospech POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava
C/
Dátum, miesto a čas konania dražby: 26.11.2019 o 11,oo hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký,
SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra,
Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký,
kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka, Alžbeta Kovacsová,
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký –
kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka, Alžbeta Kovacsová, tel: 037/6541595,
mail: beresecky@beresecky.sk
Druhé kolo dražby vykoná správca v súlade s ust. § 167n a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom
znení. Prvé kolo dražby zo dňa 17.10.2019 bolo neúspešné.
D/
Opis stavu:
Predmetom dražby sú pozemky v zastavanom území obce, záhrada a zastavané plochy
pod rodinným domom a rodinný dom s.č.251 ako jeden celok.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 167n a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z.
Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z.
Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 10 Eur. Správca v záväzných
podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe. Správca
môže dražbu zrušiť a vyhlásiť opakované kolo dražby.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je po tel. dohode v kancelárií správcu.
E/

Cena dražobnej zábezpeky: je stanovená na sumu 3.000 Eur

Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 24. novembra 2019 na účte správcu uvedenom
v záväzných podmienkach.
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech podstaty.
Cena najnižšieho podania: je na úrovni minimálne 24.321,15 Eur, súpisnej hodnoty majetku. Kúpnu sumu musí
vydražiteľ uhradiť do 15 dní od príklepu a za podmienok určených v záväzných podmienkach.
F/

Správca ponukové konanie vyhodnotí po 10 dňoch, s poukazom na ust. § 167r ZoKR.

JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K093628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 263
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie:
A/
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 32OdK/13/2018-150 zo dňa 13.7.2018 bol vyhlásený konkurz na
úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263, a uznesením zo dňa
24.10.2018 bol ustanovený správca, Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr.
Kamil Beresecký, kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra (ďalej len PSD,k.s.), zverejnené v obchodnom vestníku
číslo 210/2018.
B/

Predmet ponukového konania je súpis majetku zo všeobecnej podstaty:
I.

hnuteľný majetok ako bol zapísaný do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty podľa Obchodného
vestníka číslo 184/2018 zo dňa 24.09.2018 pod K071461, pod p.č. 1 až 64 vo výške 22.123,08 Eur, sa
speňažuje ako celok.
II. pohľadávka vo výške 16.056,32 Eur podľa PR 36Up/89/2019 zo dňa 21.02.2019, zverejnená
v obchodnom vestníku číslo 242/2019 zo dňa 17.12.2018
III. pohľadávka vo výške 13.928,- Eur podľa PR 24Up/89/2019 zo dňa 14.03.2019 Eur, zverejnená
v obchodnom vestníku číslo 68/2019 zo dňa 05.04.2019.
C/
Dátum, čas a miesto ponukového konania: dňa 12.11.2019 do 12,oo hodiny záujemca najneskôr
doručí do kancelárie JUDr. Kamil Beresecký, SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra, ponuku v zalepenej obálke
s označením „PONUKA JOTY“.
Záujemca v zalepenej obálke s označením „PONUKA JOTY“ predloží správcovi ponuku kúpnej ceny, doklad
o vykonaní zálohy v stanovenej lehote, uvedie svoje telefónne číslo a mailovú adresu. V ponuke ďalej doloží
doklady, údaje potrebné k spísaniu zmluvy.
Štvrté kolo ponuky vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu zo dňa
16.10.2019 a podľa ust. § 92 ods.1. písm. d/ Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení.
Záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu bude vyhodnotený ako úspešný záujemca až po odsúhlasení
ponuky zástupcom veriteľov, prednostné právo má vydražiteľ zabezpečeného majetku úpadcu a až následne
bude spísaná zmluva.
Záujemca uhradí zálohu vo výške 5.000,-Eur najneskôr dňa 11.11.2019 na účet správcu - IBAN: SK65 3100 0000
0040 3010 3308.
Termín oboznámenia sa s ponukou: je po dohode so správcom, v kancelárií správcu JUDr. Kamil Beresercký,
Farská č.33, 949 01 Nitra, alebo na tel: 037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
Cena najnižšieho podania: je za najvyššie podanie a za podmienok schválenia podľa záväzného pokynu. Po
schválení ponuky, správca vyzve záujemcu o uhradenie celej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú sumu musí záujemca
uhradiť najneskôr do 10 dní na účet správcu. V prípade, ak záujemca neuhradí kúpnu cenu v stanovenom
termíne, záloha prepadá v prospech všeobecnej podstaty. Správca je až po pripísaní celej odkupnej hodnoty
oprávnený spísať zmluvu o postúpení pohľadávky. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K093629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamčík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 146 / 9, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1953
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/157/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/157/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Štefan Adamčík, nar. 19.01.1953, bytom Tokajská 146/9, 949 11 Nitra- Diely, v zmysle § 167j
zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje;
že doposiaľ nebol zistený žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť
súpis majetku konkurznej podstaty.

V Nových Zámkoch dňa 18.10.2019
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Štefan Adamčík

K093630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marek Alkus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajka 49, 935 51 Bajka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/93/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/93/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

23OdK/93/2019

23OdK/93/2019 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

18.10.2019

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/93/2019-35 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
127/2019 dňa 03.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Marek Alkus, nar. 31.03.1980, štátny
občan SR, 935 51 Bajka 49, podnikajúci pod obchodným menom Marek Alkus – MARKO STAV, s miestom
podnikania 935 51 Bajka 49, IČO: 40312755, a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
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Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

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

K093631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miluš Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Keť 308, 935 64 Keť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/160/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/160/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, týmto zverejňuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500 €.
Predmetný preddavok zložil Centrum právnej pomoci na účet Okresného súdu. Tento preddavok sa použije na
úhradu paušálnej odmeny SKP a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konkurzného konania.

K093632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mária Milušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Keť 308, 935 64 Keť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1967
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/187/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/187/2019
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: Ing. Mária Milušová,
nar. 18. 07. 1967, bytom: 935 64 Keť 308.
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.

K093633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Manáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 15, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
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01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/184/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/184/2019
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: Iveta Manáková, nar.
23. 11. 1969, bytom: 956 08 Horné Obdokovce 15.
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.

K093634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Víťazoslav Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínov -, 937 01 Kukučínov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/158/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/158/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Víťazoslav Herák, nar. 08.02.1994, bytom 937 01 Kukučínov, spis. zn.:
28OdK/158/2019, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku a z
poskytnutých súčinností tretích osôb správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho nehnuteľného,
hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo
možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 18.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K093635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vassová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/209/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/209/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Adriana Vassová, nar.: 15.02.1990, trvale bytom Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 03.10.2019, sp. zn. 32OdK/209/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa 10.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1789 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Adriana Vassová, born on 15.02.1990, with permanent address at Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
03.10.2019, ref. No. 32OdK/209/2019 published in the Commercial report No. 196/2019 of 10.10.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1789 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 16.10.2019
Nitra, on 16.10.2019
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K093636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vassová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/209/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/209/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K093637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vassová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/209/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom Rúbaň 253, 941 36 Rúbaň (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K093638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajnorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/127/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka: Mária Fajnorová, nar. 17.10.1958, Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 11.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 47258713 Karadžičova 2
SA

PSČ: Štát

Bratislava 821 08 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
685,31 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K093639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajnorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/127/2019 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Fajnorová, nar. 17.10.1958, Hlavná 212/7, 935 37 Dolný Pial, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 11.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 47258713 Karadžičova 2
SA

PSČ: Štát

Bratislava 821 08 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
89,24 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K093640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hamran Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 185 / 3, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/173/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/173/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Jozef Hamran, nar. 13.05.1950, bytom Severná
185/3, 946 57 Svätý Peter, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 26.09.2019 a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, som
zistil, že dlžník je vlastníkom nasledovného majetku:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1
Typ súpisovej zložky: Životné poistenie - Môj Život
Popis:
Poistenie v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700, predbežné číslo zmluvy: 996 323
9579, č. zmluvy: 0304392202. Dlžník platí poistné mesačne v celkovej sume 25.- €.
Súpisová hodnota majetku: 780.- €
V Nových Zámkoch dňa 18.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K093641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 5231 / 13, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/63/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/63/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Erik
Bača, nar. 23.09.1991, Jazdecká 5231/13, 940 01 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 11.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 Štefáničova 4
Bratislava 816 23 Slovenská republika 759,13 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K093642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strážovská Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 8665 / 19C, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
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Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/142/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/142/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Erika Strážovská, nar. 02.11.1973, bytom Andovská 8665/19C, 940 02
Nové Zámky, týmto podľa §167l ods. 3 ZKR, oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, zapísal dňa 18.10.2019 do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
Pod poradovým číslom 2: Nitriansky samosprávny kraj , IČO: 37 861 298, so sídlom Rázusová 2A, 949 01 Nitra,
v celkovej výške 820.98 €, poradie prihlásenej pohľadávky: E.
V Nových Zámkoch 18.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K093643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. hlavná 2 / 0, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 705 520
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty - vyčíslenie úrokov z omeškania z oneskorene
uhradených istín pohľadávok:

Súpisová zložka majetku č. 2
Peňažná pohľadávka v sume istiny 752,40 € voči Poľnohospodárske družstvo v Kluknave, sídlo: Kluknava 053 51,
IČO: 00 204 111, z titulu neuhradených faktúr:
·
·
·

faktúra č. 150500, splatná dňa 13.12.2015, vystavená na sumu 261 € – Spracovanie živočíšneho odpadu
kategórie 1,
faktúra č. 160077, splatná dňa 11.3.2016, vystavená na sumu 347,40 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1,
faktúra č. 160161, splatná dňa 15.5.2016, vystavená na sumu 144 € – Spracovanie živočíšneho odpadu
kategórie 1

majetok zapísaný do súpisu dňa 15.10.2018 majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii na sumu 752,40 €
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doplnenie súpisovej zložky majetku o vyčíslené príslušenstvo – úroky z omeškania z oneskorene
uhradenej istiny pohľadávky nasledovne:
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 150500:

úroky z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 261 € od 14.12.2015 do 16.7.2019 (úhrada istiny dňa
17.7.2019) vyčíslené na sumu 84,84 €
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160077:

úroky z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 347,40 € od 12.3.2016 do 16.7.2019 (úhrada istiny dňa
17.7.2019) vyčíslené na sumu 105,26 €
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160161:

úroky z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 144 € od 16.5.2016 do 16.7.2019 (úhrada istiny dňa
17.7.2019) vyčíslené na sumu 41,08 €

Súpisová zložka majetku č. 10:
Peňažná pohľadávka v sume istiny 55,40 € voči Vladimír Tejiščák, miesto podnikania: 08267 Geraltov, Závadka
13, IČO: 34 905 570, z titulu neuhradenej faktúry č. 160124, splatnej dňa 14.4.2016, vystavenej na sumu 55,40 €
– Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 1 a jednorazový poplatok za odvoz, majetok zapísaný do súpisu dňa
15.10.2018 majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu podľa ust. § 67
ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená
v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 55,40 €

doplnenie súpisovej zložky majetku o vyčíslené príslušenstvo – úroky z omeškania z oneskorene
uhradenej istiny pohľadávky nasledovne:
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160124:

úroky z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 5,40 € od 15.4.2016 do 27.8.2019 (čiastočná úhrada
istiny vo výške 5,40 € dňa 28.8.2019) vyčíslené na sumu 1,64 €

Súpisová zložka majetku č. 13:
Peňažná pohľadávka v sume istiny 62,64 € voči Kluknavská mliekareň – obchodno – odbytové družstvo, sídlo:
Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce, IČO: 36 603 244, z titulu neuhradených faktúr:
·
·

faktúra č. 160025, splatná dňa 10.2.2016, vystavená na sumu 36,72 € – Spracovanie živočíšneho odpadu
kategórie 1 a 2
faktúra č. 160073, splatná dňa 11.3.2016, vystavená na sumu 25,92 € – Spracovanie živočíšneho odpadu
kategórie 1 a 2,

majetok zapísaný do súpisu dňa 15.10.2018 majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii na sumu 62,64 €

doplnenie súpisovej zložky majetku o vyčíslené príslušenstvo – úroky z omeškania z oneskorene
uhradenej istiny pohľadávky nasledovne:
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príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160025:

úroky z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 36,72 € od 11.2.2016 do 30.7.2019 (úhrada istiny dňa
31.7.2019) vyčíslené na sumu 11,53 €
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160073:

úroky z omeškania vo výške 9,05 % ročne zo sumy 25,92 € od 12.3.2016 do 30.7.2019 (úhrada istiny dňa
31.7.2019) vyčíslené na sumu 7,94 €

Súpisová zložka majetku č. 14:
Peňažná pohľadávka v sume istiny 36 € voči M – NOVOMAX – D s.r.o., sídlo: Lučenecká 96, 991 22 Bušince,
IČO: 36 650 757, z titulu neuhradených faktúr:
·
·

faktúra č. 160294, splatná dňa 12.10.2016, vystavená na sumu 28,80 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 3
faktúra č. 160316, splatná dňa 12.11.2016, vystavená na sumu 7,20 € – Spracovanie živočíšneho odpadu
kategórie 3,

majetok zapísaný do súpisu dňa 15.10.2018 majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii na sumu 36 €

doplnenie súpisovej zložky majetku o vyčíslené príslušenstvo – úroky z omeškania z oneskorene
uhradenej istiny pohľadávky nasledovne:
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160295:

úroky z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 28,80 € od 13.10.2016 do 16.7.2019 (úhrada istiny dňa
17.7.2019) vyčíslené na sumu 7,15 €
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160316:

úroky z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 7,20 € od 13.11.2016 do 16.7.2019 (úhrada istiny dňa
17.7.2019) vyčíslené na sumu 1,73 €

Súpisová zložka majetku č. 15:
Peňažná pohľadávka v sume istiny 339,76 € voči SATPOL, s.r.o., sídlo: Ihľany č. 9, 059 94 Ihľany, IČO: 36 703
168, z titulu neuhradených faktúr:
·
·

faktúra č. 160120, splatná dňa 14.4.2016, vystavená na sumu 157,12 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1 a jednorazový poplatok za odvoz
faktúra č. 160163, splatná dňa 15.5.2016, vystavená na sumu 182,64 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1 a jednorazový poplatok za odvoz,

majetok zapísaný do súpisu dňa 15.10.2018 majetok zapísaný z dôvodu: majetok patriaci úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii na sumu 339,76 €

doplnenie súpisovej zložky majetku o vyčíslené príslušenstvo – úroky z omeškania z oneskorene
uhradenej istiny pohľadávky nasledovne:
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160120:

úroky z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 57,12 € od 15.4.2016 do 1.9.2019 (čiastočná úhrada
istiny v sume 57,12 € dňa 2.9.2019) vyčíslené na sumu 17,39 €
·

príslušenstvo pohľadávky z faktúry č. 160163:

úroky z omeškania vo výške 9,00 % ročne zo sumy 32,64 € od 16.5.2016 do 1.9.2019 (čiastočná úhrada
istiny v sume 32,64 € dňa 2.9.2019) vyčíslené na sumu 9,69 €

Tomáš Timoranský, správca

K093644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bitter Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 2799 / 156A, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/156/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/156/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Bitter Ján, nar. 22.06.1979, Komárňanská 2799/156A, 947 01
Hurbanovo, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty v súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nasledovne:
Typ majetku

Podstata

Pohľadávka z Všeobecná
účtu
podstata
Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Pohľadávka z bežného účtu v Poštovej banke
2902,39 Eur
SK84 6500 0000 0000 9311 7872
Osobné motorové vozidlo značky OPEL VECTRAB Caravan 1,6i VIN: W0L0JBF35W7092618
600,- Eur
Farba: Červená metalíza tmavá Rok výroby: 1998
Osobné motorové vozidlo značky OPEL VECTRA
Karoséria: AC kombi Farba: Čierna metalíza Rok 3500,- Eur
výroby: 2007

Dôvod
zápisu
§ 167h
ods. 1

Stav

Deň zápisu Zabezpečenie
18.10.2019 Nie

§ 167i
ods. 1

Pojazdné 18.10.2019 Nie

§ 167i
ods. 1

Pojazdné 18.10.2019 Nie

V Nových Zámkoch dňa 18.10.2019
Mgr. Erik Štorek, správca
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K093645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 524/3, 946 56 Dulovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1980
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/165/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Miroslav Šuba, nar. 13. 03. 1980, bytom: Rovná 524/3, 946 56 Dulovce, súpisovej zložky majetku č. 1: osobné
vozidlo zn. Škoda Felicia EEF 614, EČV: KN351BO, kat. M1, objem: 1 289 cm3, výkon: 50 kW, druh: AA sedan,
farba: zelená metalíza, r. v. 1996, najazdených 330 000 km, v súpisovej hodnote 250,00 €.
1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13,
949 01 Nitra, do dňa 04. 11. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Šuba", inak
sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
301652019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
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8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K093646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. art. Viktória Rák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 263, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/178/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/178/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Mgr. art. Viktória Rák, nar. 15.03.1981, bytom Chotín č. 263, 946 31
Chotín, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 27OdK/178/2019, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.0012.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je
potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
vasek@spravca.eu

K093647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. art. Viktória Rák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 263, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/178/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Mgr. art. Viktória Rák, nar. 15.03.1981, bytom: Chotín č. 263, Chotín, týmto
oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie
popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet správcu, č.
ú., IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
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K093648
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
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/107/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/107/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.07.2019, č. k. 27OdK/107/2019, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. 137/2019 pod K061725 dňa 18.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Andrea Juhász,
nar. 12.09.1976, rod. č. XXXXXXXXXX, 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“),
a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr,
vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2019 pod č. K077829 dňa 04.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia v ponukovom konaní je hnuteľný majetok - motorové vozidlo, zapísané do súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkou por. č. 1, ktoré je uvedené v tabuľke nižšie. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 169/2019 zo dňa 03.09.2019 pod K077256.
Por.
Dátum
prvej
Popis hnuteľnej veci
VIN
Stav
č.
evidencie v SR
FORD
MONDEO,
strieborná
pojazdné,
používané,
1.
WF0WXXGBBW1U44203 2001
metalíza pastelová, AC KOMBI
odometra cca 333 000 km,

Súpisová
hodnota
stav

1200,00 EUR

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.181/2019 pod č. K083352 dňa 19.09.2019 2. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.193/2019 pod č. K089224 dňa 07.10.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Správca ako víťaznú ponuku 3. kola ponukového konania vyhodnotil ponuku vo výške 280,00 €. Víťazný
záujemca podal včas a s požadovanými náležitosťami písomnú ponuku na kúpu majetku, pričom splnil podmienky
podania ponuky do ponukového konania v celom rozsahu a bez výhrad Správcu.
Správca považuje tretie kolo ponukového konania týkajúce sa speňaženia hnuteľného majetku – motorového
vozidla za úspešné.

Oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR právo
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vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania t.j. do 28.10.2019 vrátane.

Pokiaľ v lehote stanovenej podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR (do 28.10.2019 vrátane) uhradí správcovi oprávnená
osoba cenu dosiahnutú v tomto ponukovom konaní t.j. 280,00 EUR a majetok z konkurznej podstaty vykúpi,
správca písomne oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka sa považuje za odmietnutú a Predmet
speňaženia prevedie do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorá majetok vykúpila.

Pokiaľ oprávnená osoba majetok z konkurznej podstaty nevykúpi, správca túto skutočnosť oznámi víťaznému
záujemcovi.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K093649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.12.2018 č. k. 23OdK/113/2018, uverejneným v Obchodnom vestníku
č. OV 247/2018 pod K098368 dňa 27.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Helena Slezáková, nar.
14.12.1969, bytom Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín, (ďalej len „Dlžník“); a zároveň do funkcie správcu
ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2019 pod č. K077826 dňa 04.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Predmetom speňaženia boli súpisové položky pod por. č. 1. až por. č. 4. ako Súbor majetku č. 1, a to:
·

nehnuteľnosti – pozemky a stavba, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por.
č. 1., por. č. 2., por. č. 3., por. č. 4. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 167/2019 zo dňa 30.08.2019 pod K076339.

Por. č. Popis
1.
Zastavaná plocha a nádvorie
2.
Záhrada
3.
Vinice

Kat. územie
Ľubá
Ľubá
Ľubá

LV
144
144
144

Výmera (m2)
543
276
271

Par. č.
253
254/1
254/2

Spoluvlastnícky podiel
1/2
1/2
1/2

Súpisová hodnota (€)
271,5
138
135,5

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej aj ako „Súbor majetku č. 1“)

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.181/2019 pod č. K083376 dňa 19.09.2019 2. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.193/2019 pod č. K089221 dňa 07.10.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.

Správca ako víťaznú ponuku 3. kola ponukového konania vyhodnotil ponuku vo výške 710,00 €. Víťazný
záujemca podal včas a s požadovanými náležitosťami písomnú ponuku na kúpu majetku, pričom splnil podmienky
podania ponuky do ponukového konania v celom rozsahu a bez výhrad Správcu.
Správca považuje tretie kolo ponukového konania týkajúce sa speňaženia Súboru majetku č. 1 za úspešné.

Oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania t.j. do 28.10.2019 vrátane.

Pokiaľ v lehote stanovenej podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR (do 28.10.2019 vrátane) uhradí správcovi oprávnená
osoba cenu dosiahnutú v tomto ponukovom konaní t.j. 710,00 EUR a majetok z konkurznej podstaty vykúpi,
správca písomne oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka sa považuje za odmietnutú a Predmet
speňaženia prevedie do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorá majetok vykúpila.

Pokiaľ oprávnená osoba majetok z konkurznej podstaty nevykúpi, správca túto skutočnosť oznámi víťaznému
záujemcovi.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K093650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. art. Viktória Rák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 263, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/178/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/178/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Mgr. art. Viktória Rák, nar. 15.03.1981, bytom Chotín č. 263, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného
súdu NITRA, spis. zn. 27OdK/178/2019 zo dňa 10.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 201/2019 zo
dňa 17.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A,
94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Mgr. art. Viktória Rák, born 15.03.1981, res.Chotín č. 263, our duty is to inform you, that
with the resolution of the District Court Nitra, No. 27OdK/178/2019 dated on the 10.10.2019 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 201/2019 from 17.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501 Komárno, as the trustee in bankruptcy, as the legal
guardian of the bankrupt.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K093651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BENTRANS KTL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jókelova záhrada 557, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 007 335
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/18/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/18/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu BENTRANS KTL, s.r.o., so
sídlom Jókelova záhrada 557, 951 78 Kolíňany, IČO: 50 007 335, zvoláva druhú schôdzu veriteľov na deň
08.11.2019 o 10:00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle správcu na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver.
Prezentácia veriteľov začína o 09:50 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, podnikatelia aj výpis
z obchodného/živnostenského registra nie starší o viac ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K093652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petróczka Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/144/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/144/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 2. kola ponukového konania

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 07.08.2019, č. k. 32OdK/144/2019, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. 156/2019 pod K070676 dňa 14.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Alena Petróczka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nar. 17.02.1971, rodné číslo: XXXXXXXXXX, bytom Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad
Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Alena Petróczka, s miestom podnikania
Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 51 750 651 (ďalej len „Dlžník“), a zároveň
do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom
kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č.
10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 179/2019 pod č. K082317 dňa 17.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia v ponukovom konaní bola nehnuteľnosť- záhrada, zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty
pod položkou por. č. 1, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. OV 161/2019 zo dňa 21.08.2019 pod K073177.

Por. č. Popis
Kat. územie
1.
Záhrada Kamenica nad Hronom

Parcela registra LV Par. č. Výmera (m2) Spoluvlastnícky podiel
„C“
903 831/1 316
1/4

Súpisová hodnota (€)
474,- €

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.193/2019 pod č. K089226 dňa 07.10.2019 2. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka.
Správca ako víťaznú ponuku 2. kola ponukového konania vyhodnotil ponuku vo výške 360,90 €. Víťazný
záujemca podal včas a s požadovanými náležitosťami písomnú ponuku na kúpu majetku, pričom splnil podmienky
podania ponuky do ponukového konania v celom rozsahu a bez výhrad Správcu.
Správca považuje druhé kolo ponukového konania týkajúce sa speňaženia hnuteľného majetku – motorového
vozidla za úspešné.

Oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania t.j. do 28.10.2019 vrátane.

Pokiaľ v lehote stanovenej podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR (do 28.10.2019 vrátane) uhradí správcovi oprávnená
osoba cenu dosiahnutú v tomto ponukovom konaní t.j. 360,90 EUR a majetok z konkurznej podstaty vykúpi,
správca písomne oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka sa považuje za odmietnutú a Predmet
speňaženia prevedie do vlastníctva oprávnenej osoby, ktorá majetok vykúpila.

Pokiaľ oprávnená osoba majetok z konkurznej podstaty nevykúpi, správca túto skutočnosť oznámi víťaznému
záujemcovi.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K093653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalka Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slávičia 96 / 14, 951 72 Neverice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1992
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/133/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/133/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.07.2019, č. k. 32OdK/114/2019, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. 151/2019 pod K068202 dňa 07.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Andrej Michalka,
nar. 28.03.1992, bytom Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Andrej Michalka, s miestom podnikania Slávičia 96/14, 951 72 Neverice, IČO: 46 756 493 (ďalej len
„Dlžník“), a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01 Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel:
Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2019 pod č. K077828 dňa 04.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia v ponukovom konaní je hnuteľný majetok - motorové vozidlo, zapísané do súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkou por. č. 1, ktoré je uvedené v tabuľke nižšie. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 zo dňa 30.08.2019 pod K076338.

Por.
č.
1.

Popis hnuteľnej veci

VIN

Dátum
prvej Stav
Súpisová
evidencie v SR
hodnota
AUDI 80, fialová metalíza,
Poškodené, zlý technický stav, stav
WAUZZZ8AZMA233852 1996
200,- EUR
AA SEDAN
odometra: neznámy

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.181/2019 pod č. K083351 dňa 19.09.2019 2. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 2. kola ponukového
konania nebola doručená žiadna ponuka.
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.193/2019 pod č. K089222 dňa 07.10.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 3. kola
ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka. Správca považuje ponukové konanie za neúspešné.
V zmysle ust. § 167p ZKR
ods. 2 „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“
Tretie kolo ponukového konania bolo skončené dňa 18.10.2019.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K093654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barátová Eva, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1967
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, 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:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/144/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/144/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.08.2019, č. k. 27OdK/144/2019, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. 152/2019 pod K068687 dňa 08.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Eva Barátová, nar.
25.02.1967, bytom Nové Zámky T. Vansovej č. 5246/13 (ďalej len „Dlžník“), a zároveň do funkcie správcu
ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56, 934 01
Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 168/2019 pod č. K076802 dňa 02.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia v ponukovom konaní je hnuteľný majetok - motorové vozidlo, zapísané do súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkou por. č. 1, ktoré je uvedené v tabuľke nižšie. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 163/2019 zo dňa 23.08.2019 pod K074237.

Por. Popis hnuteľnej veci
VIN
Dátum
prvej Stav
Súpisová
č.
evidencie v SR
hodnota
FIAT MAREA WEEKEND,
Pojazdné, zlý technický stav, STK a EK končí
1.
ZFA18500000311569 2007
300,- EUR
šedá metalíza, AC KOMBI
v 03./2020, stav odometra: cca 250.000 km

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.181/2019 pod č. K083350 dňa 19.09.2019 2. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 2. kola ponukového
konania nebola doručená žiadna ponuka.
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.193/2019 pod č. K089223 dňa 07.10.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 3. kola
ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka. Správca považuje ponukové konanie za neúspešné.

V zmysle ust. § 167p ZKR
ods. 2 „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“
Tretie kolo ponukového konania bolo skončené dňa 18.10.2019.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K093655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky ., 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, 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:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/167/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po upylnutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Ladislav Farkaš, nar. 24.06.1973, Cisárska Bašta 2, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcu: 32OdK/167/2019 S1820

Spisová značka súdu: 32OdK/167/2019

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky por. č. 1.:
- 1.

12.037,23 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 15.10.2019 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K093656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Petro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 934 05, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1967
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/209/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra správca úpadcu: Mgr. Jozef
Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 21, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Nitre, 17.10..2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Petro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 934 05, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1967
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/209/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/209/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/209/2019 zo dňa 03.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 195/2019
zo dňa 09.10.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 28OdK/209/2019. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/209/2019
dated on 3rd of October 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 195/2019 on 9th of October 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 28OdK/209/2019.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
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establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 17.10.2019
In Nitra, on 17th of October 2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee
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K093658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Petro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 934 05, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1967
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/209/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/209/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Mgr. Jozef
Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn.
28OdK/209/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 17.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K093659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Németh Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá 1042 / 35, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/80/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/80/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Attila Németh
Tretie kolo ponukového konania
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Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Attila Németh, nar. 12.04.1976, bytom Malá 1042/35, 946 51 Nesvady, t. č. Sládkovičova
22/14, 947 01 Hurbanovo, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 30OdK/80/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
Tretie verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
152/2019 zo dňa 08.08.2019 takto :
Por.
číslo
1.

2.

Dátum
zapísania

Popis

Pozemok – katastrálne územie Nesvady, LV č. 97, parcela č.
600, Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 295 26.07.2019
m2, spoluvlastnícky podiel 1/10
Pozemok – katastrálne územie Nesvady, LV č. 97, parcela č.
601, Druh pozemku: záhrada, výmera 596 m2, spoluvlastnícky 26.07.2019
podiel 1/10

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

295 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR

596 EUR

Nie

Nebol
vykonaný

§ 167h
ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Nehnuteľnosti uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, pre každú nehnuteľnosť zvlášť. Je
možné zaslať ponuku individuálne na každú nehnuteľnosť zvlášť, resp. ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz Attila
Németh“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
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III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú nehnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom nie je stanovená najnižšia kúpna cena predmetnej nehnuteľnosti, správca je však podľa
podmienky ponukového konania uvedeného v bode 7. oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky
predložené ponuky,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú nehnuteľnosť sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Attila Németh – ZÁVÄZNÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
správcom.

vyhláseného

6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
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10. Úspešný záujemca si prevezme nehnuteľnosti v takom stave, v akom sa momentálne nachádza/jú. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetných nehnuteľnostiach. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o povolení
vkladu. Podľa ustanovenia § 47 Obč. zák. je k účinnosti kúpnej zmluvy potrebné rozhodnutie príslušného
okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na
kupujúceho na základe rozhodnutia katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Správy poplatok a s tým
súvisiace náklady za prevod nehnuteľností platí kupujúci.
V Topoľčanoch dňa 18.10.2019
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K093660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kálman František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 1010, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/107/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/107/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz František Kálman
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka František Kálman, nar. 21.05.1981, bytom 943 52 Mužla 1010, podnikajúci pod obchodným
menom František Kálman, s miestom podnikania Mužla 1010, 943 52 Mužla, IČO: 50 478 371, štátny občan
SR, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 28OdK/107/2019 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
176/2019 zo dňa 12.09.2019 takto:
Por.
Dátum
Súpisová
Popis
číslo
zapísania
hodnota
Hnuteľné veci – osobné motorové vozidlo: EVČ: NZ292FA,
Renault Megane, VIN: VF1BA0E0517547868, osobné vozidlo, AA
1.
09.09.2019 300 EUR
sedan, Farba: zelená metalíza, v premávke, kategória M1, celková
hmotnosť 1580 kg, nepojazdné, slabá batéria

Zabezpečovacie Sporný
právo
zápis
Nie

Nebol
vykonaný

Dôvod
zápisu
§ 167h
ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, ako jediná hnuteľná vec.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok (zaslania fotiek) predmetu predaja po predchádzajúcej
dohode so správcom na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na
adrese Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 10. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
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najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
František Kálman“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 100% súpisovej hodnoty predmetnej hnuteľnej veci,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ František Kálman – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľné veci. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Úspešný záujemca, ako držiteľ hnuteľnej veci (vozidla), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osobne oznámiť orgánu
Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
V Topoľčanoch dňa 18.10.2019
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K093661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardoňovo 82, 941 49 Bardoňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/135/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu
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V konkurznom konaní navrhovateľa / dlžníka: Peter Novák, nar. 08.09.1979, bytom Bardoňovo č. 82, 941 49
Bardoňovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Peter Novák, s miestom podnikania 941
49 Bardoňovo č. 82, IČO: 47 468 939, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu
Nitra č.k. 32OdK/135/2019 vydaného dňa 31.07.2019 vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a za správcu bol
ustanovený Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname
správcov MS SR pod značkou S 1533 (ďalej len „Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené vo vydaní
Obchodného vestníka č. 150/2019 dňa 06.08.2019 a stalo sa právoplatné a vykonateľné dňa 07.08.2019 okrem
výroku II. a výrok II. sa stal právoplatný dňa 22.08.2019.
Správca týmto v súlade s §167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), o z n a m u j e , že:
• v konkurznom konaní č.k.: 32OdK/135/2019 nebol zistený žiaden majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu,
pričom Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého Dlžníkom a informácií
poskytnutých Dlžníkom na osobnom stretnutí so záverom zistenia, že Dlžník je nemajetný a neexistuje žiadny
majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť ani súpis
majetku konkurznej podstaty.
• Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR) a preto z tohto dôvodu sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
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 ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K093662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oprava chyby pri zápise majetku
Správca v Obchodnom vestníku dňa 22.2.2019, č.OV 38/2019, č zverejnenia K016363 zverejnil majetok dlžníka.
Následne zverejnil opravu v Obchodnom vestníku dňa 22.2.2019, č. OV 38/2019, č zverejnenia K016372.
Správca omylom neuviedol podiel na stavbe a uviedol nesprávne číslo listu vlastníctva. Z uvedeného dôvodu
správca opravuje tak, že celý zápis majetku je nasledovný :
Typ
majetku

Názov

Pozemok
Pozemok
ktorom
C KN
nachádza
intravilán
stavba
Pozemok
C KN
Vinica
intravilán

Druh
pozemku
na
Zastavané
sa
plochy
nádvoria
Vinice

Výmera
[m2]

a 81

215

Obec

Názov
katastrálneho
územia

Dvory
Žitavou

nad Dvory
Žitavou

nad

Dvory
Žitavou

nad Dvory
Žitavou

nad

Názov

Číslo LV

Číslo
parcely

Spoluvlast.
Poznámka
podiel dlžníka

1134

3178

1/64

1134

3181

1/64

Iné údaje :
Spoločný dvor
je na LV 1135
Iné údaje :
Spoločný dvor
je na LV 1135

Podiel
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Typ
majetku

Názov

Obec

Stavba

Rodinný dom

Dvory
Žitavou

Typ
majetku

Názov

Typ
majetku
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán

Názov
Súpisné
katastrálneho
číslo
územia
nad

Druh pozemku

Pozemok C
Spoločný
KN
dvor
intravilán

Typ
majetku
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
Pozemok
E KN
extravilán
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Zastavané
plochy
nádvoria

1402

Dvory
Žitavou

Výmera
[m2]

Obec

Podiel
Číslo
listu Číslo
dlžníka
vlastníctva
parcely
pod B/9

Poznámka

1134

Rodinný dom je neobývaný
a je v dezolátnom stave.
Iné údaje :
Spoločný dvor je na LV 1135

Názov
katastrálneho
územia

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

a 473

Druh
pozemku

Názov

nad

Výmera
[m2]

Obec

Deň vydania: 23.10.2019

3178

1/64

Číslo Číslo
LV
parcely

Spoluvlast.
podiel dlžníka

1135

1/128

3177/1

Názov katastrálneho Číslo
územia
LV

Spoločný
dvor
k domu na LV 1134

Číslo
parcely

Spoluvlast. podiel
Poznámka
dlžníka

Trvalé trávne Trvalé trávne
1036
porasty
porasty

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

3156

2021

3/24

Orná pôda

831

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

3156

2022

3/24

Trvalé trávne Trvalé trávne
518
porasty
porasty

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

3156

7435

3/24

Orná pôda

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

3156

7436

3/24

Názov

Orná pôda

Orná pôda

Druh pozemku

5093

Výmera
[m2]

Trvalé
Trvalé trávne
trávne
1431
porasty
porasty
Trvalý
trávnatý Orná pôda
2417
porast

Obec

Názov katastrálneho Číslo
územia
LV

Číslo
parcely

Spoluvlast. podiel
Poznámka
dlžníka

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

5375

2023

3/24

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

5375

2024

3/24

Orná
pôda

Orná pôda

3327

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

5375

7434

3/24

Trvalé
trávne
porasty

Trvalé trávne
1701
porasty

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

5375

7437

3/24

Orná
pôda

Orná pôda

Dvory nad
Dvory nad Žitavou
Žitavou

5375

7438

3/24

5906

Poznámka

Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v
spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47Bratislava podľa
geometrického plánu č. 47 029 102 - 605/2013 na pozemku s parc. č. 7438 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia:
1x22 kV VN linka č. 266 na trase Rz Levice- Rz Nové Zámky- Z 593/14 Zriadenie vecného bremena podľa § 22 a nasl.
Ťarchy na LV 5375
Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Bratislava podľa geometrického plánu č .
47029102-614/2013 na pozemok p.č. 7437, 7438 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č. 1056
na trase Rz Nové Zámky-TS ČS Branovo zo dňa 17.1.2014- Z 595/14

JUDr. Jozef Majorán, správca
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K093663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatná na Ostrove 747, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/149/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/149/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Žaneta Nagyová, nar. 03.06.1976, bytom Zlatná na Ostrove 747, v
konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 28OdK/149/2019 týmto v zmysle ustanovenia
§ 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť
zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Žaneta
Nagyová“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K093664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Daráž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 4697/34, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/164/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/164/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Daráž nar.13.04.1986, bytom Nábrežná 4697/34,
940 02 Nové Zámky v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zverejňuje oznam, že dlžník nevlastní žiaden majetok.
V Nitre, dňa 19.10.2019

JUDr.Peter Bojda

K093665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lehnertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojzesovo 257, 941 04 Mojzesovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/67/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/67/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka z návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 30.11.2018 a písomného vyhlásenia zo
dňa 10.06.2019, som vytvoril súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 141/2019 dňa 24.07.2019. Predmetný
majetok, potom čo sa mi ho nepodarilo speňažiť v 3. kolách ponukového konania som vylúčil zo všeobecnej
podstaty a ponúkol veriteľom, ktorí oň neprejavili záujem.
Na základe týchto skutočností, potom čo som zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok dlžníka Mária Lehnertová, nar. 10.06.1980, bytom Mojzesovo 257, 941 04 Mojzesovo, občan SR pod
sp. zn.: 32OdK/67/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Mária Lehnertová, nar. 10.06.1980, bytom
Mojzesovo 257, 941 04 Mojzesovo, občan SR pod sp. zn.: 32OdK/67/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hüttinger Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/136/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Július Hüttinger, nar. 07.10.1954, bytom 945 01 Komárno oznamujem, že som do
zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku prihlásenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a to nasledovnú
pohľadávky veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31575951, prihlásenú prihláškou pohľadávy zo dňa
10.10.2019, a to:
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Spolu v EUR
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Tomáš Timoranský, správca

K093667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bártokova 1609/3, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/77/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/77/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 25.10.2018 a písomného vyhlásenia zo dňa 25.06.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Mária Nagyová, nar. 10.02.1970, bytom Bartókova 1609/3, 943 01 Štúrovo, občan SR pod sp.
zn.: 30OdK/77/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Mária Nagyová, nar. 10.02.1970, bytom
Bartókova 1609/3, 943 01 Štúrovo, občan SR pod sp. zn.: 30OdK/77/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Tokárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 391, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/88/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/88/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 15.10.2018 a písomného vyhlásenia zo dňa 08.07.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka Petra Tokárová, nar. 06.05.1981, bytom Dlhá 391, 951 75 Beladice, občan SR pod sp. zn.:
32OdK/88/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Petra Tokárová, nar. 06.05.1981, bytom
Dlhá 391, 951 75 Beladice, občan SR pod sp. zn.: 32OdK/88/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/80/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/80/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty

1.) mobilný telefón, značka: HUAWEI (2018), model: P SMART, výrobné číslo: FIG-LX1, miera
opotrebovanosti: bežná, majetok zapísaný do súpisu dňa 25.7.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha
konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii na sumu 120 €
Majetok vylúčený zo súpisu dňa 20.10.2019 a to z dôvodu, že majetok speňažovaný v súlade s ust. § 167p
ZKR prestal podiehať konkurzu nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole a
zároveň o tento majetok neprejavil v zákonnej lehote záujem žiaden z prihlásených veriteľov.

2.) HUAWEI (2018), model: Y7, výrobné číslo: TRT-LX1, farba: biela, miera opotrebovanosti: bežná, majetok
zapísaný do súpisu dňa 25.7.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu
120 €
Majetok vylúčený zo súpisu dňa 20.10.2019 a to z dôvodu, že majetok speňažovaný v súlade s ust. § 167p
ZKR prestal podiehať konkurzu nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole a
zároveň o tento majetok neprejavil v zákonnej lehote záujem žiaden z prihlásených veriteľov.

Tomáš Timoranský, správca
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K093670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Lévaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 13.06.2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 07.08.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Eva Lévaiová, nar. 01.04.1962, bytom 945 01 Komárno, občan SR pod sp. zn.:
30OdK/104/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Eva Lévaiová, nar. 01.04.1962, bytom 945
01 Komárno, občan SR pod sp. zn.: 30OdK/104/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianska Olča -, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/73/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/73/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 02.05.2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 03.07.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Juraj Kovács, nar. 02.07.1982, bytom 946 14 Zemianska Olča, občan SR pod sp. zn.:
29OdK/73/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Juraj Kovács, nar. 02.07.1982, bytom 946
14 Zemianska Olča, občan SR pod sp. zn.: 29OdK/73/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
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Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Chvíla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky -, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/95/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/95/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 13.05.2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 23.07.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Roman Chvíla, nar. 28.08.1975, bytom 940 02 Nové Zámky, občan SR pod sp. zn.:
32OdK/95/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Roman Chvíla, nar. 28.08.1975, bytom 940
02 Nové Zámky, občan SR pod sp. zn.: 32OdK/95/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Zsuzsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osada Dankó Pistu 2269/16, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/117/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/117/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 19.11.2018 a písomného vyhlásenia zo dňa 06.09.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Alžbeta Zsuzsová, nar. 12.10.1990, bytom osada Dankó Pistu 2269/16, 946 03 Kolárovo, občan
SR pod sp. zn.: 30OdK/117/2019, sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Alžbeta Zsuzsová, nar. 12.10.1990, bytom
osada Dankó Pistu 2269/16, 946 03 Kolárovo, občan SR pod sp. zn.: 30OdK/117/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Prístavok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 4105/30, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/118/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/118/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 06.06.2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 12.08.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka Pavol Prístavok, nar. 24.03.1956, bytom T. G. Masaryka 4105/30, 940 02 Nové Zámky, občan SR
pod sp. zn.: 23OdK/118/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: Pavol Prístavok, nar. 24.03.1956, bytom T.
G. Masaryka 4105/30, 940 02 Nové Zámky, občan SR pod sp. zn.: 23OdK/118/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Viera Šantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 152/18, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/132/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/132/2019
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
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 30.04.2019 a písomného vyhlásenia zo dňa 13.08.2019, Dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
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Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok dlžníka JUDr. Viera Šantová, nar. 21.10.1957, bytom Rastislavova 152/18, 951 41 Lužianky, občan SR
pod sp. zn.: 28OdK/132/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka: JUDr. Viera Šantová, nar. 21.10.1957,
bytom Rastislavova 152/18, 951 41 Lužianky, občan SR pod sp. zn.: 28OdK/132/2019, zrušuje .
V Nitre, dňa 20.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K093676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Luhan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajské nábrežie 2557/30, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1955
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/154/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/154/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K093677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 625, 935 85 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1975
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/157/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/157/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K093678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pisár Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 127 / 11, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/128/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/128/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Blackside, a.s. tvoria nasledovné súpisové zložky
majetku:
Zmena súpisovej hodnoty majetku
1. nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Levice, obec: Tekovské Lužany, katastrálne
územie: Tekovské Lužany, zapísané na Okresnom úrade v Leviciach, katastrálny odbor ako parcely registra ʺCʺ
evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 405 a to: parcela č. 293, zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere 800 m2, a stavba: rodinný dom so súpisným číslom 127 nachádzajúci sa na parcele č. 293
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 k celku;
Majetok zapísaný do súpisu dňa 10.6.2018 a to z dôvodu, že podlieha konkurzu v súlade s ust. § 167k ods. 1
ZKR, hodnota majetku bola určrná znaleckým posudkom č. 82/2018 na sumu 24.600 €. K predmetnému majetku
si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
K majetku, ktorý je uvedený pod touto súpisovou zložkou sa vzťahuje zabezpečovacie právo prvé v poradí:
Záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou,a.s.Bratislava IČO:00 151 653 zo zmluvy zo dňa
24.9.2008 na pozemok parc.č.293 a stavba na parc.č.293-sč.127 rodinný dom - vz.257/08.
Zabezpečená pohľadávka bola postúpená na zabezpečeného veriteľa Blackside, a.s., IČO: 48 191 515, Zmluvou
o postúpení pohľadávok zo dňa 22.4.2016. Pohľadávka zabezpečeného veriteľa Blackside, a.s., IČO: 48 191 515,
prihlásená do konkurzu prihláškou pohľadávky zo dňa 18.4.2018, výška zabezpečenej pohľadávky: 54860,07 €.
Zabezpečovacie právo sa vzťahuje k pohľadávke zapísanej v zozname pohľadávok vedenom správcom pod
poradovým číslom 1.
V súvislosti s vyhotovením nového znaleckého posudku č.93/2019 na ocenenie vyššieu vedeného
nehnuteľného majetku správca mení súpisovú hodnotu majetku na sumu 17.800 €.
Tomáš Timoranský, správca

K093679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velušovce 46, 955 01 Velušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/42/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/42/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení podania zo dňa 17.10.2019
Správca konkurznej podstaty dlžníka Kamil Kotlár, nar. 04.09.1951, bytom Velušovce 46, 955 01 Topoľčany,
t.č. V. Beniaka 1463/14, 955 01 Topoľčany oznamuje, že: Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku
podliehajúceho konkurzu zverejnené v Obchodnom vestníku č. 201/2019 zo dňa 17.10.2019 pod číslom K092337
a K092338 sa týmto podaním zrušujú.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca
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K093680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Vörösová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 828, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/153/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/153/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Silvia Vörösová, nar. 05.02.1973, bytom 946 34 Bátorove Kosihy 828,
týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K093681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Vallo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krymská 2523/3, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/155/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/155/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K093682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámková Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdomestice 61, 956 22 Tvrdomestice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/161/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/161/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. hnuteľná vec: nákladné vozidlo, továrenská značka: Renault Megane Scenic, VIN: VF1JA0F0518514912, EČ:
TO870BY, farba: modrá metalíza, kategória vozidla: N1, rok výroby: 1999, zdvihový objem valcov: 1598 cm³,
aktuálny stav kilometrov nie je možné zistiť, nakoľko vozidlo je momentálne nepojazdné.
deň zapísania do súpisu: 18.10.2019, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 200 €
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K093683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tácsik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belá 115, 943 53 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/163/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/163/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
1. Iná majetková hodnota – finančné prostriedky dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu podliehajúce konkurzu,
súpisová hodnota: 35 €
deň zapísania do súpisu: 18.10.2019, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 35 €
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K093684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedlár Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1486 / 15, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/99/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/99/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 32OdK/99/2019 na majetok
dlžníka: Branislav Sedlár, nar. 12.07.1974, bytom Kollárova 1486/15, 940 02 Nové Zámky, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom
znení oznamujem, že:
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na
majetok dlžníka Branislav Sedlár, nar. 12.07.1974, bytom Kollárova 1486/15, 940 02 Nové Zámky k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K093685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sajko Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/146/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Anton Sajko, nar.: 04.04.1975, bytom: Čeľadice 371,
951 03 Čeľadice, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra,
týmto v súlade s ustanovením § 167n, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie §
48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje 2. kolo ponukového
konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.1 – notebook ACER, výrobné číslo: E51-311, r.č.: neuvedené, miesto uloženia:
Čeľadice 371, 951 03 Čeľadice, SR – u dlžníka, stav: funkčný, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 250,00
Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 30OdK/146/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Sajko notebook – neotvárať“ v
lehote do 10. dní od faktického zverejnenia tohto verejného ponukového konania v OV.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0146, správa pre prijímateľa:
Sajko– 2.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo
výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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, ktorá nesmie byť nižšia ako 50%
súpisovej hodnoty majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu resp. zrušiť ponukové konanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
JUDr. Róbert HIPP - správca

K093686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica sv. Floriána 96/22 -, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/143/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/143/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Henrieta Mészárosová, nar.: 21.08.1972, bytom: ul. Sv.
Floriána č.: 96/22, 943 54 Svodín, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská
33/I.p., 949 01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p
ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej
podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.1 – motorové vozidlo zn. Volkswagen Polo, ŠPZ: NZ 971FE, Výrobné číslo:
WVWZZZ6KZXR586705, KM: neuvedené, miesto uloženia: Svodín – u dlžníka, stav: pojazdné, vlastníctvo: 1/1,
súpisová hodnota majetku: 950,00 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 27OdK/143/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Mészárosová – neotvárať“ v lehote
do 10 dní od faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku..
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0143, správa pre prijímateľa:
Mészárosová– 3.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade
fyzickej osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na
predkladanie ponúk.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
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7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 20.10.2019 JUDr. Róbert HIPP - správca

K093687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drábik Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178 / 13, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/137/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/137/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 30OdK/137/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Drábik – neotvárať“ v lehote do 10
dní od faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0137, správa pre prijímateľa:
Drábik– 3.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo
výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk.
3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. 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.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
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oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 20.10.2019 JUDr. Róbert HIPP - správca

K093688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Jusko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rieka 1517, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/239/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/239/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka
Július Jusko, nar.: 13.9.1960, Rieka 1517, 022 01 Čadca, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku, ktorý
bol zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.
V Ružomberku dňa 18.10.2019
JUDr. Michal Brož,správca

K093689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Štajniger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 8598/7, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.8.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/273/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/273/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka
Milan Štajniger, nar. 03.08.1977, bytom Petzvalova 8598/7, 010 15 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom
Milan Štajniger, s miestom podnikania Borová 3295/36, 010 01 Žilina, IČO: 41 076 389, v zmysle ustanovenia §
167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje súpis majetku, ktorý bol zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.
V Ružomberku dňa 18.10.2019
JUDr. Michal Brož,správca
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K093690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Winklerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 1676/20, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.6.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/291/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/291/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka
Dagmar Winklerová, nar. 09.06.1953, Tulská 1676/20, 010 08 Žilina, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
majetku, ktorý bol zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.
V Ružomberku dňa 18.10.2019
JUDr. Michal Brož,správca

K093691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Rohoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1101/6, 036 01 Martin- Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/229/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/229/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, s poukazom na
ustanovenie § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje veriteľom dlžníka Tomáš Rohoň, nar. 30.03.1978, Timravy 1101/6, 036 01 Martin- Podháj zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku.
V Ružomberku dňa 18.10.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K093692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4321/45, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK245/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Monika Balážová, nar. 29.02.1984, Hlboké 4321/45, 031 01 Liptovský Mikuláš
– Vrbica – Nábrežie, Slovensko, sa k o n č í .
Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,00 eur. Iný majetok nebol zistený.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka Monika Balážová, nar.
29.02.1984, Hlboké 4321/45, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie, Slovensko, sa konkurz podľa §
167v ods. 1, druhá veta ZKR z r u š u j e .

K093693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hýll Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 517/20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1956
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/154/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: Marián Hýll, nar. 07.09.1956, trvale bytom Kuzmányho 517/20, 036 01 Martin
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Mesto Martin

Sídlo:

Nám. S. H. Vajanský 1, Martin

IČO:

00316792

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:

26,20 €
1
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Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 23.10.2019
07.10.2019
Neuplatnené
7/M-1
11.10.2019

V Žiline, dňa 11.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K093694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1995
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/176/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/176/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: René Lacko, nar. 08.12.1995, trvale bytom Martin, 036 01 Martin (ďalej aj ako
len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Mesto Martin

Sídlo:

Nám. S. H. Vajanský 1, Martin

IČO:

00316792

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

219,67 €
10
07.10.2019
Neuplatnené
6/M-1 – 6/M-10
11.10.2019
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V Žiline, dňa 11.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K093695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Alice, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 386, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/264/2019 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/264/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
končí
.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr.
V Martine, dňa 18.10.2019

Janka

Grolmusová,

správca

K093696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marušák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 01001, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/174/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE SÚVISIACE SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Miroslav
Marušák, nar: 06.07.1968, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie: Daxnerova 9, 010 01 Žilina,
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Marušák, s miestom podnikania Daxnerova 9, 010 01 Žilina,
IČO: 17 889 715, sp.zn. správc. spisu: 2OdK/174/2019/S1448, týmto najmä podľa § 167n ods. 1 ZKR,
vyhlasujem 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovnej časti majetku dlžníka,
zverejneného v OV č. 164/2019 dňa 26.08.2019, tzn. nasledovné hnuteľné veci, celková súpisová hodnota: 150
EUR:

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

Poznámky

1.

Súpisová
hodnota
Osobné
motorové
vozidlo
zn.
ŠKODA
FAVORIT,
EČ: 100,00 €
ZA187CA,typ/variant/verzia:L,VIN:TMBADA200K0027039, farba: šedomodrá, dátum prvej
evidencie vozidla (rok výroby): 01.01.1989

Poruchy
a
závady:
odtrhnutá zadná náprava,
motor nefunkčný

2.

Príves nákladný, zn. INP, EČ: ZA412YE, VIN: TKB071000K1TU172, rok výroby 1990.

50,00 €

Poruchy
a
závady:
nepojazdný, skorodovaný

SPOLU:

150,00 €

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Marušák - ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v lehote 15 dní od uverejnenia
oznámenia o vyhlásení VPK v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť deň nasledujúci potom čo je
tento oznam zverejnený v OV. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Vozidlo sa predáva v stave zodpovedajúcom jeho opotrebeniu, správca nezodpovedá za stav, resp. vady
vozidla.
3. Majetok dlžníka sa predáva ako súbor majetku, tzn. je vylúčené nadobúdať ho samostatne, jednotlivo.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na
najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky sa neprihliada.
5. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a to
bezhotovostným platobným prevodom na účet Správcu: VÚB, a.s., IBAN: SK91 0200 0000 0031 0241
5657 tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet Správcu najneskôr v deň skončenia
lehoty na predkladanie ponúk.
6. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:
a. Identifikačné údaje záujemcu spolu s rodným menom aj priezvisko, rodným číslom (na účely vyhotovenia
zmluvy) spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
b. Výšku ponúkanej kúpnej ceny,
c. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
d. Vyhlásenia záujemcu:
· že preložená ponuka je záväzná,
· že ponúkaná kúpna cena je splatná pred podpisom kúpnej zmluvy na výzvu správcu,
· že záujemca súhlasí s podmienkami kúpnej zmluvy vyhotovenej správcom,
· že záujemca súhlasí so zmluvnou pokutou pre prípad porušenia povinnosti – nedoplatenia kúpnej ceny na
výzvu správcu a s tým, že zložená zábezpeka záujemcu sa započíta na takto určenú zmluvnú pokutu
dlžníka
· že záujemca uhradí všetky poplatky spojené s prevodom hnuteľných vecí v prospech záujemcu –
kupujúceho (poplatky spojené s osvedčením podpisu)

7. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou za prevod majetku dlžníka.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku najvyššiu ponuku, resp. všetky ponuky.
9. V prípade, že záujemca s víťaznou ponukou odmietne na výzvu správcu uzavrieť kúpnu zmluvu, je
povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo
výške zloženej zábezpeky.
10. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel.č: 0907 479 599, príp. cez email:
lenka@madarova.sk.

V Žiline dňa 18.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mazúr Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1156 / 4, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/228/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/228/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Mgr. Lubomír Kadura, správca dlžníka: Jozef Mazúr, nar. 11.06.1967, trvale bytom SNP 1156/4, 024 01
Kysucké Nové Mesto, do 14.06.2011 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Mazúr, s miestom podnikania
Oščadnica 1204, 023 01 Oščadnica, IČO: 43 130 208, 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 dlžníka
tvoriaci oddelenú podstatu:

PARCELY registra "C" zapísané na LV č. 10118, k.ú. Oščadnica:
- parc. č. 654 o výmere 916 m2 - trvalý trávny porast, podiel 1/1 – hodnota 3.000,- eur

Zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Žilina

Mgr. Lubomír Kadura, správca

K093698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Čierna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Šimka 345/4, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/255/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/255/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7OdK/255/2019 zo dňa 13. 08. 2019, zverejneným dňa 19. 08. 2019
v Obchodnom vestníku č. 159/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Helena Čierna, nar. 05. 08. 1947, trvale bytom J. Šimka 345/4, 036 01 Martin, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny
majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č.
7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Helena Čierna, nar. 05. 08. 1947, trvale bytom J. Šimka 345/4, 036 01 Martin,
korešpondenčná adresa: Haanova 2, 851 04 Bratislava, končí.
V Martine dňa 18. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K093699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ošípaník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/254/2019 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/254/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
končí
.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr.
V Martine, dňa 18.10.2019

Janka

Grolmusová,

správca

K093700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Požeský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky 1157 / 3, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/205/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/205/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Radovan Birka správca dlžníka: Tomáš Požeský, nar. 19.03.1980, bytom: Hájiky 1157/3, 039 01
Turčianske Teplice, do 19.06.2015 podnikajúca pod obchodným menom Tomáš Požeský, s miestom podnikania
Hájiky 1157/3, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 47 083 140, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K093701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fischer Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 106, 013 18 Podhorie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/226/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/226/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Erik Fischer, nar.
15.03.1988, bytom Podhorie 106, 013 18 Podhorie sp. zn. správ.spisu: 9OdK/226/2019/S1448, týmto najmä
podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty
na prihlasovanie pohľadávok, som zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
- Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
doručená dňa 20.09.2019 ako Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, por. č. 1-2 zo dňa 11.09.2019,
celková prihlásená suma: 194,00 EUR.
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K093702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLUŽBY - LH s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Pálenica 53/79 / 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu SLUŽBY - LH s. r. o.., IČO: 36 379 000, sídlo: Pálenica 53/79, 033 01
Liptovský Hrádok, v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti odelenej podstate č. 1 - 3 (oddelený veriteľ Slovenská republika Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina, IČO: 424995000015) a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh z
oddelenej podstaty č. 1 - 3.
Podľa § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate je potrebné si so správcom vopred dohodnúť telefonicky na
tel. č. 0903 524 443.
V Žiline dňa 18.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K093703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Burzík stavebné zámočníctvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pravno 125, 038 22 Slovenské Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 851 246
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2017/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu:
Jaroslav Burzík, nar. 03.05.1964, trvale bytom 038 22 Slovenské Pravno 125 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto
zrušuje oznam o zostavení pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty uverejnený v Obchodnom vestníku SR, č. OV 199/2019 zo dňa 15.10.2019

V Žiline, dňa 18.10.2019.
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K093704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Furda Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vápenka 7311/2, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/250/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ PRIHLÁŠKY PO UPLYNUTÍ ZÁKLADNEJ PRIHLASOVACEJ LEHOTY
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Ján Furda, nar.
17.05.1953, bytom Vápenka 7311/2, 034 01 Ružomberok, do 28.04.2015 podnikajúci pod obchodným menom
Ján Furda – FU-NAJ, s miestom podnikania Vápenka 7311/2, 034 03 Ružomberok, IČO: 40 934 187 (do
07.06.2004 podnikajúci pod IČO: 30 526 779), korešp. adresa: Sv. Anny 28, 034 01 Ružomberok, sp. zn.
správ.spisu: 7OdK/250/2019/S1448, týmto najmä podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v.z.n.p., oznamujem, že po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísala do
zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- EOS KSI Slovensko s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, doručená dňa 16.09.2019 ako
Prihláška pohľadávky, por. č. 1 zo dňa 07.10.2019, celková prihlásená suma: 7.422,84 EUR.
V Žiline, dňa 18.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K093705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pisár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátka 173, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/444/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/444/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.05.2019, sp. zn. 5OdK/444/2019,
zverejneným Obchodnom vestníku č. 88/2019 dňa 09.05.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ján
Pisár, nar. 25.08.1969, trvale bytom Bátka 173, 980 21 Bátka (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu:
S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná
prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Ernest Mésároš, správca

K093706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriančík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica ..., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/529/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/529/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
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dlžníka Mgr. Martin Ďuriančik, nar. 08.02.1975, Mesto Banská Bystrica , 974 01 Banská Bystrica (ďalej len
„Dlžník“) v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 53/2019 zo dňa 15.03.2019 (K023020) prestali v zmysle § 167p ods. 2
ZKR podliehať konkurzu:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti Mytikas s.r.o., so sídlom Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská 5.000,00 €
Bystrica, IČO: 44 090 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 14790/S
(pôvodné obchodné meno: KLOBA, s.r.o. do 26.08. 2015)

Podľa § 167p ods. 2 ZKR: ,,Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.”
Insolvency services, k.s., správca

K093707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pomothyová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 88, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1957
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/819/2019
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"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Štefánia Pomothyová, nar.: 02.02.1957, trvale bytom Závada 88, 991 21 Závada, obchodné meno-Štefánia
Pomothyová, s miestom podnikania Závada 88, 991 21 Závada, IČO: 44352247(ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019, sp. zn.
2OdK/819/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa 03.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Štefánia Pomothyová, born on 02.02.1957, with permanent address at Závada 88, 991 21
Závada, business name Štefánia Pomóthyová, with business residence Závada 88, 991 21 Závada, ID No.:
44352247 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 26.09.2019, ref. No. 2OdK/819/2019 published in the Commercial report No. 191/2019 of
03.10.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Stráž 223,
96001 Zvolen, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 08.10.2019
Zvolen, on 08.10.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K093708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pomothyová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 88, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1957
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/819/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Štefánia Pomothyová, nar. 02.02.1957, trvale bytom Závada 88, 991 21 Závada, obchodné menoŠtefánia Pomothyová, s miestom podnikania Závada 88, 991 21 Závada, IČO: 44352247 (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K093709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pomothyová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závada 88, 991 21 Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1957
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/819/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Štefánia Pomothyová, nar. 02.02.1957, trvale bytom Závada 88, 991 21 Závada, obchodné meno Štefánia
Pomothyová, s miestom podnikania Závada 88, 991 21 Závada, IČO:44352247 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K093710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kružliaková Šamajová Ľuboslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1974
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/996/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/996/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ľuboslava Kružliaková Šamajová, nar. 15. 02. 1974, trvale bytom Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva;
obchodné meno Ľuboslava Kružliaková Šamajová, s miestom podnikania Slobody 922/159, 962 61 Dobrá Niva,
IČO: 48 011 037 (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do
všeobecnej podstaty
Pozemok:
Výmera
m2

Druh
Trvalý
porast

trávnatý
1286

v

Katastrálne
územie

Štát

Obec

Slovenská
republika

Čadca Horelica

Č. LV

Parcelné
číslo

4171 3651/7

Spoluvlastnícky
úpadcu
1/2

podiel Súpisová
hodnota
4984,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K093711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta Osloboditeľov 189/73, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/775/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/775/2019
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4OdK/775/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Opravný oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
V dôsledku uvedenia nesprávnych osobných údajov dlžníka na Uznesení Okresného súdu Banská Bystrica sp.
zn. 4OdK/775/2019 zo dňa 31.07.2019 (ďalej aj len ako „Uznesenie o vyhlásení konkurzu“) a vydania
Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/775/2019 zo dňa 06.09.2019, ktorým príslušný súd
opravuje Uznesenie o vyhlásení konkurzu, JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, správca dlžníka Marian Fodor, dátum narodenia
29.05.1957, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 189/73, 976 46 Valaská, Slovenská republika, pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom: Marian Fodor, s miestom podnikania: Na Studničke 251/16, 976 46 Valaská, Slovenská
republika, IČO: 41 615 433 zverejňuje opravný oznam účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v sídle správcu na Hornej ulici č. 23 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných
hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle +421 48 414
35 34, prípadne písomne na adresu kancelárie správcu alebo prostredníctvom emailu na adresu
office@bolosspravca.sk.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K093712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lichtner Alfred
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 125, 967 01 Krahule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/636/2019 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/636/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca úpadcu Alfred L i ch t n e r, nar.
25.09.1955, trvale bytom 967 01 Krahule, Krahule 125, Slovenská republika, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"ZKR") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený
na majetok Alfred L i ch t n e r, nar. 25.09.1955, trvale bytom 967 01 Krahule, Krahule 125 sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alfred L i ch t n e r, nar. 25.09.1955,
trvale bytom 967 01 Krahule, Krahule 125, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

Vo Zvolene 18.10.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková
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K093713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta Osloboditeľov 189/73, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/775/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/775/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Opravné oznámenie čísla bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky
V dôsledku uvedenia nesprávnych osobných údajov dlžníka na Uznesení Okresného súdu Banská Bystrica sp.
zn. 4OdK/775/2019 zo dňa 31.07.2019 (ďalej aj len ako „Uznesenie o vyhlásení konkurzu“) a vydania
Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/775/2019 zo dňa 06.09.2019, ktorým príslušný súd
opravuje Uznesenie o vyhlásení konkurzu, JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na
ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140, správca
dlžníka Marian Fodor, dátum narodenia 29.05.1957, trvale bytom Cesta Osloboditeľov 189/73, 976 46 Valaská,
Slovenská republika, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Marian Fodor, s miestom podnikania: Na
Studničke 251/16, 976 46 Valaská, Slovenská republika, IČO: 41 615 433 (ďalej aj len ako „Dlžník“), týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorý
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje opravný oznam veriteľom pohľadávok
prihlásených do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR, môže veriteľ prihlásenej pohľadávky popierajúci pohľadávku iného
veriteľa prihlásenú do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka zložiť na bankový účet správcu vedený v Tatra
banka a.s., číslo účtu (IBAN) SK30 1100 0000 0026 2278 3643.
Veriteľ pri zložení preddavku uvedenie (a) variabilný symbol – číslo, pod ktorým je pohľadávka zapísaná
v zozname pohľadávok vedenom správcom v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka a (b) správu pre
prijímateľa – spisovú značku konania o oddlžení Dlžníka spolu s textom „preddavok na trovy konania“.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K093714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1949
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/274/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/274/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Magdaléna
Bartošová, nar. 15. 06. 1949, trvale bytom Učiteľská 1483/5, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „Dlžník“)
týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka, spis. zn. 4OdK/274/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 18.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K093715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grexa Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 378 / 8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1974
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/818/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/818/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen,
IČO: 47 254 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v
zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
ZKR, že dňa 18.10.2019, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s so sídlom Cintorínska č. 21,
Bratislava 814 99, Slovenská republika v celkovej hodnote 894,48 €

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K093716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ľupča 0, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/260/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/260/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Milan Bartoš, nar. 21.12.1957, trvale bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča,
adresa na doručovanie: Tehelná 2, 976 13 Slovenská Ľupča zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení tretích osôb ako i
z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že
dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty a
speňažený.

Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1
ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Milan Bartoš, nar. 21.12.1957, trvale
bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, adresa na doručovanie: Tehelná 2, 976 13 Slovenská
Ľupča, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K093717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Henrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/664/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/664/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 18.07.2018, sp. zn. 2OdK/664/2018, bol na majetok dlžníka:
Henrich Albert, nar. 12. 03. 1970, trvale bytom Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14 234 548 (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2018, deň
vydania: 27.07.2018.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
Henrich Albert, nar. 12. 03. 1970, trvale bytom Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14 234 548, v zmysle § 167n
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR"),
vyhlasuje ponukové konanie na prevod nasledovných nehnuteľností:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 207, a to na pozemku s parc. č. 353, parcela
registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: záhrada, o výmere 422 m2; súpisová
hodnota: 23,82 € (4,29 €/m2 x 422 m2 = 1.810,38 € x 1/76 = 23,82 €); podstata: všeobecná; poznámka
v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

2. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 893, a to na pozemku s parc. č. 247, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
428 m2; súpisová hodnota: 24,16 € (4,29 €/m2 x 428 m2 = 1.836,12 € x 1/76 = 24,16 €); podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod
zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti a/alebo
nehnuteľnostiach.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
nehnuteľnosti/nehnuteľností, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 80% súpisovej hodnoty majetku uvedeného
v súpise majetku, ktorá je predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode nehnuteľnosti/nehnuteľností v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške 50% zo súpisovej hodnoty majetku na ponúknutú kúpnu cenu
za prevod nehnuteľnosti, a to na bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN:
SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC: GIBASKBX, VS: 26642018.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/664/2018 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
identifikácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka
musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na
predmetnú nehnuteľnosť), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka
ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – nehnuteľnosť a/alebo
nehnuteľnosti, ktoré tvoria súpis všeobecnej podstaty; (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a
iné poplatky spojené so zápisom do Katastra nehnuteľností znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu
cenu za prevod nehnuteľnosti bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v
lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za prevod nehnuteľnosti. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 18.10.2019

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Henrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/664/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/664/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 18.07.2018, sp. zn. 2OdK/664/2018, bol na majetok dlžníka:
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Henrich Albert, nar. 12. 03. 1970, trvale bytom Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14 234 548 (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2018, deň
vydania: 27.07.2018.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
Henrich Albert, nar. 12. 03. 1970, trvale bytom Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14 234 548, v zmysle § 167n
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR"),
vyhlasuje ponukové konanie na prevod nasledovných nehnuteľností:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 744, a to na pozemku s parc. č. 248, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 47 m2;
súpisová hodnota: 0,03 € (0,0564 €/m2 x 47 m2 = 2,65 € x 1/76 = 0,03 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

2. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 744, a to na pozemku s parc. č. 249/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 2034
m2; súpisová hodnota: 1,51 € (0,0564 €/m2 x 2034 m2 = 114,71 € x 1/76 = 1,51 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

3. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 746, a to na pozemku s parc. č. 260, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 178 m2;
súpisová hodnota: 0,42 € (0,0564 €/m2 x 178 m2 = 10,04 € x 1/24 = 0,42 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti a/alebo
nehnuteľnostiach.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
nehnuteľnosti/nehnuteľností, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 80% súpisovej hodnoty majetku uvedeného
v súpise majetku, ktorá je predmetom ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode nehnuteľnosti/nehnuteľností v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške 50% zo súpisovej hodnoty majetku na ponúknutú kúpnu cenu
za prevod nehnuteľnosti, a to na bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN:
SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC: GIBASKBX, VS: 26642018.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/664/2018 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
identifikácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka
musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na
predmetnú nehnuteľnosť), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka
ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – nehnuteľnosť a/alebo
nehnuteľnosti, ktoré tvoria súpis oddelenej podstaty; (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné
poplatky spojené so zápisom do Katastra nehnuteľností znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu
cenu za prevod nehnuteľnosti bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v
lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za prevod nehnuteľnosti. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 18.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albert Henrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/664/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/664/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 18.07.2018, sp. zn. 2OdK/664/2018, bol na majetok dlžníka:
Henrich Albert, nar. 12. 03. 1970, trvale bytom Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14 234 548 (ďalej v texte aj
„dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2018, deň
vydania: 27.07.2018.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
Henrich Albert, nar. 12. 03. 1970, trvale bytom Kotlišská 337, 981 01 Hnúšťa, IČO: 14 234 548, v zmysle § 167n
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR"),
vyhlasuje ponukové konanie na prevod nasledovných nehnuteľností:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 253, a to na pozemku s parc. č. 482/101, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1170 m2;
súpisová hodnota: 29,67 € (0,3043 €/m2 x 1170 m2 = 356,03 € x 1/12 = 29,67 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

2. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 253, a to na pozemku s parc. č. 499/102, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1253 m2;
súpisová hodnota: 31,77 € (0,3043 €/m2 x 1253 m2 = 381,29 € x 1/12 = 31,77 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

3. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 253, a to na pozemku s parc. č. 499/202, parcela
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registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 851 m2; súpisová
hodnota: 21,58 € (0,3043 €/m2 x 851 m2 = 258,96 € x 1/12 = 21,58 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

4. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 762, a to na pozemku s parc. č. 993/201, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1789 m2;
súpisová hodnota: 45,37 € (0,3043 €/m2 x 1789 m2 = 544,39 € x 1/12 = 45,37 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

5. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 777/2, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 53 m2;
súpisová hodnota: 0,02 € (0,0564 €/m2 x 53 m2 = 2,99 € x 1/176 = 0,02 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

6. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 777/3, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 2415
m2; súpisová hodnota: 0,77 € (0,0564 €/m2 x 2415 m2 = 136,21 € x 1/176 = 0,77 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

7. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 778/2, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 4 m2;
súpisová hodnota: 0,01 € (0,0564 €/m2 x 53 m2 = 2,99 € x 1/176 = 0,01 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

8. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 778/3, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 632 m2; súpisová
hodnota: 1,09 € (0,3043 €/m2 x 632 m2 = 192,32 € x 1/176 = 1,09 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

9. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 778/4, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 237 m2;
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súpisová hodnota: 0,08 € (0,0564 €/m2 x 237 m2 = 13,37 € x 1/176 = 0,08 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

10. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 779/2, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 1801
m2; súpisová hodnota: 0,58 € (0,0564 €/m2 x 1801 m2 = 101,58 € x 1/176 = 0,58 €); podstata: oddelená
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

11. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 779/3, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 1425
m2; súpisová hodnota: 0,46 € (0,0564 €/m2 x 1425 m2 = 80,37 € x 1/176 = 0,46 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

12. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 781, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 23634
m2; súpisová hodnota: 7,57 € (0,0564 €/m2 x 23634 m2 = 1.332,96 € x 1/176 = 7,57 €); podstata:
oddelená; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

13. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 791, a to na pozemku s parc. č. 782/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 13071
m2; súpisová hodnota: 4,19 € (0,0564 €/m2 x 13071 m2 = 737,20 € x 1/176 = 4,19 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

14. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 792, a to na pozemku s parc. č. 777/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10969 m2;
súpisová hodnota: 7,48 € (0,12 €/m2 x 10969 m2 = 1.316,28 € x 1/176 = 7,48 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

15. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 792, a to na pozemku s parc. č. 778/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 23626 m2;
súpisová hodnota: 16,11 € (0,12 €/m2 x 23626 m2 = 2835,12 € x 1/176 = 16,11 €); podstata: oddelená;
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poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

16. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 792, a to na pozemku s parc. č. 779/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 45710 m2;
súpisová hodnota: 31,17 € (0,12 €/m2 x 45710 m2 = 5.485,20 € x 1/176 = 31,17 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

17. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 793, a to na pozemku s parc. č. 782/2, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
48 m2; súpisová hodnota: 1,17 € (4,29 €/m2 x 48 m2 = 205,92 € x 1/176 = 1,17 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

18. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 797, a to na pozemku s parc. č. 252, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 2718
m2; súpisová hodnota: 2,02 € (0,0564 €/m2 x 2718 m2 = 153,30 € x 1/76 = 2,02 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

19. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 798, a to na pozemku s parc. č. 249/102, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 98 m2;
súpisová hodnota: 5,53 € (4,29 €/m2 x 98 m2 = 420,42 € x 1/76 = 5,53 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

20. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/76 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 799, a to na pozemku s parc. č. 249/202, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 1496
m2; súpisová hodnota: 57,08 € (2,90 €/m2 x 1496 m2 = 4.338,40 € x 1/76 = 57,08 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

21. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 800, a to na pozemku s parc. č. 780/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 80684 m2;
súpisová hodnota: 55,01 € (0,12 €/m2 x 80684 m2 = 9.682,08 € x 1/176 = 55,01 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

22. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 801, a to na pozemku s parc. č. 780/2, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 83439
m2; súpisová hodnota: 26,74 € (0,0564 €/m2 x 83439 m2 = 4.757,28 € x 1/176 = 26,74 €); podstata:
oddelená; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

23. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/176 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 801, a to na pozemku s parc. č. 780/3, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 24 m2;
súpisová hodnota: 0,01 € (0,0564 €/m2 x 24 m2 = 1,35 € x 1/176 = 0,01 €); podstata: oddelená; poznámka
v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným vlastníkom
predmetnej nehnuteľnosti.

24. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1151, a to na pozemku s parc. č. 993/101,
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1343 m2;
súpisová hodnota: 324,56 € (2,90 €/m2 x 1343 m2 = 3.894,70 € x 1/12 = 324,56 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

25. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 482/201,
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 439 m2;
súpisová hodnota: 11,13 € (0,3043 €/m2 x 632 m2 = 192,32 € x 1/176 = 1,09 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

26. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 485, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1626 m2;
súpisová hodnota: 41,23 € (0,3043 €/m2 x 1626 m2 = 494,80 € x 1/12 = 41,23 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

27. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 542, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 4658 m2;
súpisová hodnota: 118,12 € (0,3043 €/m2 x 4658 m2 = 1.417,43 € x 1/12 = 118,12 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
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28. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 750/3, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1258 m2;
súpisová hodnota: 31,90 € (0,3043 €/m2 x 1258 m2 = 382,81 € x 1/12 = 31,90 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

29. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 767, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2061 m2;
súpisová hodnota: 52,26 € (0,3043 €/m2 x 2061 m2 = 627,16 € x 1/12 = 52,26 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

30. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 789, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1820 m2;
súpisová hodnota: 46,15 € (0,3043 €/m2 x 1820 m2 = 553,83 € x 1/12 = 46,15 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

31. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/12 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Hostice, obci Hostice, okrese Rimavská Sobota, vedenej Katastrálnym odborom
Okresného úradu Rimavská Sobota, zapísanej na LV č. 1152, a to na pozemku s parc. č. 791/2, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1546 m2;
súpisová hodnota: 39,20 € (0,3043 €/m2 x 1546 m2 = 470,45 € x 1/12 = 39,20 €); podstata: oddelená;
poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku: 26.08.2019, dlžník je výlučným
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania sú vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnosti a/alebo
nehnuteľnostiach.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
nehnuteľnosti/nehnuteľností, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 80% súpisovej hodnoty majetku uvedeného
v súpise majetku, ktorá je predmetom ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode nehnuteľnosti/nehnuteľností v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení
podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového
konania. Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške 50% zo súpisovej hodnoty majetku na ponúknutú kúpnu cenu
za prevod nehnuteľnosti, a to na bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN:
SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC: GIBASKBX, VS: 26642018.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/664/2018 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
identifikácia nehnuteľnosti, ktorá je predmetom prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka
musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na
predmetnú nehnuteľnosť), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka
ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od
skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – nehnuteľnosť a/alebo
nehnuteľnosti, ktoré tvoria súpis oddelenej podstaty; (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné
poplatky spojené so zápisom do Katastra nehnuteľností znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu
cenu za prevod nehnuteľnosti bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v
lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za prevod nehnuteľnosti. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou
verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 18.10.2019
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K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 133/12, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/691/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/691/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
týmto oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, končí konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka :
Mária Kováčová, nar. 28. 07. 1958, trvale bytom Zelená 133/12, 985 11 Halič
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 18.10.2019

K093721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 250, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/660/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/660/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Roman Radič, nar. 03.05.1973, trvale bytom Vladimíra Clementisa 250, 981 01 Hnúšťa - Likier
(ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka sa končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam aktuálneho majetku“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch“, datovaných dňom 09.12.2018, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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základe vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K093722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovňany 93, 985 24 Rovňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1953
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/808/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/808/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Eugen Oláh, nar. 29.08.1953, trvale bytom Rovňany 93, 985 24 Rovňany (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v
ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka
zrušuje.
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K093723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučenecká 49 / 8, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1985
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/159/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 2
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Pokoš, nar. 07. 06. 1985, trvale bytom Lučenecká 49/8, 991 22
Bušince, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Pokoš, s miestom podnikania: Lučenecká 49/8, 991 22
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bušince, IČO: 51 049 040, konanie vedené na OS BB č. k. 5OdK/159/2019, v zmysle § 167p ods. 1 zákona 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 č. 2 na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej veci rok výroby stav opotrebovanosti VIN č.
Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza
hodnota v €
Renault Laguna
1998
opotrebované
VF1B5680518914489 VK618AX
Lučenecká 49/8, 991 22 Bušince 200,00
Spolu súpisová hodnota
200,00,- €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 51592019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Pokos“. 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:
Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 5OdK/159/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
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, (automobil Renault Laguna)
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K093724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1968
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/817/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/817/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Nataša Kováčová, nar. 23. 09. 1968, trvale bytom Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „dlžník“)
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že
podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kuruová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 125/5, 980 53 Rimavská Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.1.1959
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/912/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/912/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Monika Kuruová, nar. 27.1.1959, bytom Železničná 125/5, 980 53 Rimavská Baňa, (ďalej len „dlžník“) zistil, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. §
167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka
zrušuje.
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K093726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/497/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/497/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana Bučková, nar. 29. 01. 1992, trvale
bytom Dolná Môlča 118, 974 01 Môlča, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K093727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bernátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Exnára 1317/23, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/938/2019 S1604
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/938/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku
úpadcu Janka Bernátová, nar. 03. 09 .1967, trvale bytom L. Exnára 1317/23, 969 01 Banská Štiavnica v súlade s
§ 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
za účelom popretia pohľadávok.
Bankový účet: SK91 1100 0000 0029 4106 6705 / BIC : TATRSKBX
Variabilný symbol v zložení: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a číslo konania
Výška preddavku: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je v súlade s § 32 ods. 19)
ZoKR 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.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K093728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bernátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Exnára 1317/23, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/938/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/938/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., S1604, správca dlžníka: Janka Bernátová, nar. 03. 09 .1967, trvale bytom L. Exnára
1317/23, 969 01 Banská Štiavnica, oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 09:00 hod do 12:00 hod a od
13:00 hod do 16:00 hod v kancelárii správcu na ulici 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bb@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca
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K093729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tetyana Blahunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebedín 48, 974 01 Banská Bystrica, Sebedín -Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/349/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/349/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
V konkurznom konaní dlžníka Tetyana Blahunková, nar. 26. 07. 1978, trvale bytom Sebedín 48, 974 01
Banská Bystrica, Sebedín-Bečov, obchodné meno - Tetyana Blahunková, s miestom podnikania Boženy
Němcovej 872/9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO - 47547499, konanie vedené na Okresnom súde Banská Bystrica, č.
k. 2OdK/349/2019 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 190/2019 zo dňa 02.10.2019 zverejnené 3.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej veci rok výroby stav opotrebovanosti VIN č.
Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza hodnota v €
OPEL CORSA
1995
nepojazdné
W0L000078T4075338 VK107BL
Parkovisko vo Veľkom Krtíši
100,00
Spolu súpisová hodnota
100,00,- €

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 14.10.2019. Dňa 16.10.2019
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka. Na základe
uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné
Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

K093730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ondrejšíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňová 198/12, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1947
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/462/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/462/2019
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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OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
V konkurznom konaní dlžníka Mária Ondrejšíková, nar. 29. 03. 1947, trvale bytom Višňová 198/12, 982 01
Tornaľa - Stárňa, konanie vedené na OS BB č. k. 5OdK/462/2019 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č.
OV 190/2019 zo dňa 02.10.2019 zverejnené 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1580, kat. územie: Malatiná, obec MALATINÁ, okres Dolný Kubín
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV
Okres, Obec, Kat. územie
4
1830
orná pôda
62
1580 Dolný Kubín, MALATINÁ, Malatiná
Súpisová hodnota

Spoluvl. podiel
1/2

Hodnota v €
100,00
100,00

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 14.10.2019. Dňa 16.10.2019
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka. Na základe
uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné
Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

K093731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bernátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L.Exnára 1317/23, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/938/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/938/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Janka Bernátová, nar. 03. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Janka Bernátová, born on 3th of
09 .1967, trvale bytom L. Exnára 1317/23, 969 01 Banská September 1967, residing at L. Exnára 1317/23, 969 01 Banská Štiavnica,
Štiavnica, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banska Bystrica
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/938/2019 zo dňa declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the
10.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 200/2019 dňa trustee of the bankrupt by its resolution No. 5OdK/938/2019 dated 10th of
16.10.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli October 2019 and published in the Commercial bulletin No. 200/2019
ustanovený za správcu úpadcu.
dated on 16th of October 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
28 ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K093732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/942/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/942/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Jaroslav Homola, narodený 04.05.1967, trvale bytom Pitelová 8,
966 11 Trnavá Hora; podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Homola, s miestom podnikania Pitelová 8,
966 11 Trnavá Hora, IČO: 43 518 931, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní,
v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 17.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K093733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/942/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/942/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka dlžníka Jaroslav Homola, narodený 04.05.1967, trvale bytom
Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora; podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Homola, s miestom podnikania
Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 43 518 931, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v mBank
S.A., číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137.
Poučenie :
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 17.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K093734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 711/44, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/642/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/642/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Beáta Berkyová, nar. 21. 09. 1976, trvale bytom Železničná 711/44, 987
01 Poltár, obchodné meno - Beáta Berkyová, s miestom podnikania Železničná 711/44, 987 01 Poltár, IČO 43890491, konanie vedené na OS BB č. k. 2OdK/642/2019, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje
1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku tvoriaceho oddelené podstatu, a to:
Podiely na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na LV č. 1748
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1748, kat. územie: Kokava nad Rimavicou, obec KOKAVA NAD RIMAVICOU, okres Poltár
Pozemky:
Výmera
v
Spoluvl.
Hodnota v
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
LV Okres, Obec, Kat. územie
m2
podiel
€
1
528
záhrada
326
zastavaná
plocha
a
2
529
102
nádvorie
Poltár, KOKAVA NAD RIMAVICOU, Kokava nad
1.500,00
Stavby:
1748
1/14
Rimavicou
€
Popis
Súpisné
P.č.
Ulica
Parc. číslo
Stavby
číslo
3
rodinný dom 679
Huta
529
Súpisová hodnota
1.500,00 €

za najvyššiu ponúknutú sumu.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými
súpisovými zložkami.
2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 26422019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha
Berkyova“. 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:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

276

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

Advisors k.s.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 2OdK/642/2019 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
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, (Podiely na nehnuteľnostiach
nachádzajúcich sa na LV 1748)
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 office@advisorsks.sk.

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

K093735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Michna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cinobaňa 467, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/664/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/664/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Michna, nar. 26. 12. 1947, trvale bytom Katarínska Huta 467, 985 22
Cinobaňa, č. k. 4OdK/664/2019 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K093736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 835/60, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/438/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/438/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka František Oláh, trvale bytom Štúrova
835/60, 962 12 Detva, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K093737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Rusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/263/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/263/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 2. kolo
V zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte len „ZKR/,
JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Oľga Rusková, nar. 02.08.1963, trvale bytom Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť,
so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 2OdK/263/2019, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:

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

1
100,00
50,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

1/1
29.05.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu BSM
Televízor PHILIPS, výr. č.: 32PF5331/12, Séria
č.: S LC4.31EAA
Súdenica
101/6, 976 37 Hrochoť
zakúpený v r.2005/používaný
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

1.

Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0902 810 943. Obhliadku ponúkaného majetku
nachádzajúceho sa na adrese: Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť je možné vykonať po predchádzajúcom ohlásení správcovi na
uvedenom telefonickom čísle. Viac informácií o ponúkanom majetku nájdete na webovej stránke:
https://www.aukcnaspolocnost.sk/admin/.
2. Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
podávali záväzné ponuky a aby v rovnakej lehote zložili zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet konkurznej podstaty
vedený v Tatra banka, a.s.: IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, VS: 22632019; popis: Oľga Rusková. Za deň zverejnenia
tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení tohto podania v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť
stanovená lehota.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote a/alebo ponuky kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola zložená v stanovenej
lehote, nebude správca prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „predaj –neotvárať –Oľga Rusková".
5. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 50% súpisovej hodnoty majetku, identifikačné údaje
záujemcu - kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku,
ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
6. Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne
bude informovať úspešného záujemcu, ktorý splnil podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, správca rozhodne žrebom.
8. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia doručených ponúk.
9. V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca
oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
10. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, vráti poskytnutú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu neúspešným
záujemcom bankovým prevodom na bankové spojenie z ktorého prijal zloženú zálohu, resp. bankové spojenie oznámené v ponuke.
11. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
12. Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
JUDr. Jana Živická, správca

K093738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filická Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 544/14, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1961
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Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/669/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/669/2019
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, zo dňa 10.07.2019, sp. zn. 5OdK/669/2019, bol na majetok
dlžníka: Janka Filická, nar. 21. 07. 1961, trvale bytom: SNP 544/14, 050 01 Revúca, adresa pre doručovanie:
Železničná 257/19, 050 01 Revúca (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz.

Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR: „(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Janka Filická, nar. 21. 07. 1961, trvale bytom: SNP
544/14, 050 01 Revúca, adresa pre doručovanie: Železničná 257/19, 050 01 Revúca, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Dušan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 217, 991 03 Žihľava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1976
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/373/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/373/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10. novembra 2017, sp. zn. 3OdK/373/2017, bol na majetok
dlžníka: Mgr. Dušan Novák, nar. 10. 04. 1976, trvale bytom Žihľava 217, 991 03 Pôtor (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/2017, deň vydania:
20.11.2017.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. ako správca úpadcu: Mgr. Dušan Novák, týmto zverejňuje oznam
o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Malé Zlievce, obci Malé Zlievce, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym
odborom Okresného úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 360, a to na pozemku s parc. č. 156/1, parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 5082
m2; súpisová hodnota: 586,97 € (0,4620 €/m2 x 5082 m2 = 2.347,88 € x 2/8 = 586,97 €); podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod
zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

2. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Malé Zlievce, obci Malé Zlievce, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym
odborom Okresného úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 360, a to na pozemku s parc. č. 159/11,
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere
4178 m2; súpisová hodnota: 482,56 € (0,4620 €/m2 x 4178 m2 = 1.930,24 € x 2/8 = 482,56 €); podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod
zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

3. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/8 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Malé Zlievce, obci Malé Zlievce, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym
odborom Okresného úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 360, a to na pozemku s parc. č. 240/20,
parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere
2640 m2; súpisová hodnota: 304,92 € (0,4620 €/m2 x 2640 m2 = 1.219,68 € x 2/8 = 304,92 €); podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod
zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

4. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 766, a to na pozemku s parc. č. 906, parcela registra „E“ evidovaná
na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1361 m2; súpisová hodnota: 167,45 €
(0,3691 €/m2 x 1361 m2 = 502,35 € x 1/3 = 167,45 €); podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu –
nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

5. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 766, a to na pozemku s parc. č. 1002, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2337 m2; súpisová hodnota:
287,53 € (0,3691 €/m2 x 2337 m2 = 862,59 € x 1/3 = 287,53 €); podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

6. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 766, a to na pozemku s parc. č. 1024, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 481 m2; súpisová hodnota:
59,18 € (0,3691 €/m2 x 481 m2 = 177,54 € x 1/3 = 59,18 €); podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

7. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 766, a to na pozemku s parc. č. 1108, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 600 m2; súpisová hodnota:
73,82 € (0,3691 €/m2 x 600 m2 = 221,46 € x 1/3 = 73,82 €); podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

8. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 766, a to na pozemku s parc. č. 1416, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2097 m2; súpisová hodnota:
258,00 € (0,3691 €/m2 x 2097 m2 = 774,00 € x 1/3 = 258,00 €); podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

9. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 766, a to na pozemku s parc. č. 1419, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: trvalý trávny porast, o výmere 657 m2; súpisová
hodnota: 15,90 € (0,0726 €/m2 x 657 m2 = 47,70 € x 1/3 = 15,90 €); podstata: všeobecná; poznámka
v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky
podiel je vo výlučnom vlastníctve úpadcu.

10. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Pôtor, obci Pôtor, okrese Veľký Krtíš, vedenej Katastrálnym odborom Okresného
úradu Veľký Krtíš, zapísanej na LV č. 1026, a to na pozemku s parc. č. 1493/87, parcela registra „E“
evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda, o výmere 3251 m2; súpisová hodnota:
50,00 € (0,3691 €/m2 x 3251 m2 = 1.199,94 € x 1/24 = 50,00 €); podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 10.05.2019; dôvod zapísania: spoluvlastnícky podiel je vo
výlučnom vlastníctve úpadcu.

Deň vylúčenia: 18.10.2019;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod vylúčenia: majetok prestal podliehať konkurzu podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR, nakoľko sa ho
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní

Zvolen dňa 18.10.2019

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o. s.

K093740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Dušan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 217, 991 03 Žihľava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1976
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/373/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/373/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10. novembra 2017, sp. zn. 3OdK/373/2017, bol na majetok
dlžníka: Mgr. Dušan Novák, nar. 10. 04. 1976, trvale bytom Žihľava 217, 991 03 Pôtor (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/2017, deň vydania:
20.11.2017.

Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR: „(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Dušan Novák, nar. 10. 04. 1976, trvale bytom
Žihľava 217, 991 03 Pôtor, sa KONČÍ.

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

283

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: kastell, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 649 945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/20/2017 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/20/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

D R A Ž B A Navrhovateľ: JUDr. Pavel Vrška správca konkurznej podstaty úpadcu kastell, s.r.o., „v
likvidácii“, Nová č. 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 649 945 Dražobník: JUDr. Pavel Vrška, so sídlom
kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2 správca konkurznej podstaty úpadcu: kastell,
s.r.o., „v likvidácii“, Nová č. 5, 984 01 Lučenec, IČO:36 649 945 Notár: JUDr. Alžbeta Kondrlíková ul.
Mierová č. 1 990 01 Veľký Krtíš Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Alžbeta Kondrlíková ul. Mierová
č. 1 990 01 Veľký Krtíš Konanie dražby: 3. decembra 2019 Kolo: 1. kolo Predmet: Pozemky parc.
reg.“C“ zapísané na LV č. 448 pre k. ú. Šávoľ, Obec Šávoľ okres Lučenec 1/ parc. č. 601/2 o výmere 521
m2 – trvalé trávne porasty súpisová hodnota 55 € 2/ parc. č. 601/3 o výmere 323 m2 zastavaná plocha a
nádvorie súpisová hodnota 585 € 3/ parc. č. 601/5 o výmere 134 m2 trvalé trávne porasty súpisová
hodnota 15 € 4/ parc. č. 602/3 o výmere 2643 m2 zastavaná plocha a nádvorie súpisová hodnota 4 760 €
5/ parc. č. 602/4 o výmere 516 m2 zastavaná plocha a nádvorie súpisová hodnota 930€ 6/ parc. č. 602/5 o
výmere 16469 m2 trvalé trávne porasty súpisová hodnota 1 650 € Spôsob stanovenia ceny: Podmienky
odovzdania: Dražobník odovzdá vydražiteľovi do 10 pracovných dní po úhrade ceny dosiahnutej
vydražením osvedčený podpis notárskej zápisnice o dražbe a spíše s ním zápis o odovzdaní predmetu
dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Najnižšie
podanie: 7.995 € spolu za všetky nehnuteľnosti Minimálne prihodenie: 50 € Zábezpeka: 2.100 € Spôsob
zloženia: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená výlučne spôsobom na
bankový účet správcu vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,: bezhotovostným bankovým
prevodom. Variabilný symbol záujemcovia uvedú: 1272017 Doklad o zložení Účastník dražby predloží
pri zápise záujemcov o dražbu doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky: dražobnej zábezpeky a to
originálnym výpisom z účtu o odpísaní sumy predstavujúcej výšku dražobnej zábezpeky z jeho účtu na
účet dražobníka. Lehota: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená (
pripísaná na účet ) do 29. 11. 2019 do 12.00 hod. na účet správcu vedený v Československej obchodnej
banke, a.s. číslo účtu: SK 70 7500 0000 0040 2751 4931 VS: Vaše IČO Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Do piatich pracovných dní po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby.
Spôsob úhrady ceny: Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi zaráta do ceny dosiahnutej vydražením.
Zostávajúcu časť ceny dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť do 15 kalendárnych dní
odo dňa skončenia dražby výlučne bankovým prevodom na bankový účet správcu vedený v
Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK 70 7500 0000 0040 2751 4931 VS: Vaše IČO
Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením prepadá v prospech
konkurznej podstaty a ako zmluvná pokuta sa nevracia. Miesto obhliadky: Obec Šávoľ 8. 11. 2019 o
10.00 hod. 22. 11. 2019 o 10.00 hod. Organizačné opatrenia: Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

284

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

telefonicky dražobníkovi – správcovi konkurznej podstaty na číslo telefónu: 0918 492782 minimálne dva
pracovné dni vopred s tým, že o obhliadku majú záujem. Nadobudnutie vlastníctva: Ak vydražiteľ zaplatí
cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote v celom rozsahu, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu na dražbe. Návrh na zápis do príslušného katastra nehnuteľností podá dražobník
najneskoršie do 5 pracovných dní od úplného zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením.
K093742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šteflovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovická Huta 37, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1990
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/470/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/470/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 06. 05. 2019, sp. zn. 4OdK/470/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 90/2019 dňa 13. 05. 2019 bol na dlžníka Roman Šteflovič, nar. 03. 02. 1990, trvale bytom Žarnovická
Huta 37, 966 81 Žarnovica vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený: Reštrukturalizácie a konkurzy RS,
v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Po speňažení majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka, zostavení nákladov konkurzu a zverejnení
zámeru zostaviť rozvrh výťažku správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a nie je možné
zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 18.10.2019

K093743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 646 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/957/2018 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/957/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ivan Facuna, nar. 17.04.1972, T. G. Masaryka 646/16, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Ivan Facuna MIW, s miestom podnikania T. G. Masaryka 646/16, 960 01 Zvolen, IČO: 47790695, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 15.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
SLOVENSKÁ
a.s

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

KONSOLIDAČNÁ, 35776005 Cintorínska 2831/21 Bratislava 814 99 Slovenská
republika

Prihlásená
suma
141,00€

suma

–

Celková

Insolvency services, k.s., správca

K093744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štoder Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Švermu 736 / 85, 976 71 Šumiac
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1973
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/723/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/723/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Roman Štoder, nar. 12. 04. 1973, trvale bytom Jána Švermu 736/85, 976 71 Šumiac, obchodné meno Roman Štoder, s miestom podnikania Jána Švermu 736/85, 976 71 Šumiac, IČO - 51165406 týmto v súlade s ust.
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok boli dňa 10.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ

IČO:

Československá
a.s.
Československá
a.s.

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ: Štát

obchodná

banka, 36854140 Žižkova 11

Prihlásená
suma
Bratislava 81102 Slovenská republika 1 780,30 €

obchodná

banka, 36854140 Žižkova 11

Bratislava 81102 Slovenská republika 6 070,90 €

suma

KORE management, k.s., správca

K093745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stano Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I.Lihoveckého 2021 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1977
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/115/2019 S1716
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/115/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 13.02.2019, sp. zn. 5OdK/115/2019, bol na majetok
dlžníka: Maroš Stano, nar. 26. 08. 1977, trvale bytom I. Lihoveckého 2021/16, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod
obchodným menom Maroš Stano, s miestom podnikania: I. Lihoveckého 2021/16, 960 01 Zvolen, IČO: 40
676 838 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 35/2019, deň vydania: 19.02.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu
Maroš Stano, nar. 26. 08. 1977, trvale bytom I. Lihoveckého 2021/16, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod
obchodným menom Maroš Stano, s miestom podnikania: I. Lihoveckého 2021/16, 960 01 Zvolen, IČO: 40
676 838, v zmysle § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR"), vyhlasuje ponukové konanie na predaj nasledovných hnuteľných vecí:

1. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: pištoľ samonabíjacia, značka Glock, typ Glock 17, kaliber
9x19, v. č. BVL885, kategória B, dátum výroby: neznámy, staršia; súpisová hodnota: 650,- €; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 28.08.2019; dôvod
zapísania: majetok podliehajúci konkurzu.

2. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: pištoľ samonabíjacia, značka ČZ Uh. Brod, typ CZ 70,
kaliber 7,65 mm, v. č. 717465, kateg. B, dátum výroby: neznámy, staršia;; súpisová hodnota: 250,- €;
podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 28.08.2019;
dôvod zapísania: majetok podliehajúci konkurzu.

3. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: - telo zbrane – pištoľ sam., zn. Glock, typ Glock 17, kal. 9
mm Luger, v. č. LKW828, kateg. B, dátum výroby: neznámy, staršia;; súpisová hodnota: 600,- €; podstata:
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 28.08.2019; dôvod
zapísania: majetok podliehajúci konkurzu.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.

Predmet predaj je ocenený vlastným odhadom správcu konkurznej podstaty.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
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V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod vyššie
uvedených hnuteľných vecí, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 80% súpisovej hodnoty majetku uvedeného
v súpise majetku, ktorá je predmetom ponuky.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode predmetu prevodu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa
predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania.
Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške 50% zo súpisovej hodnoty majetku na ponúknutú kúpnu cenu, a to na
bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700
9105, BIC: GIBASKBX, VS: 51152019.

Vyhlasovateľ ponukového konania zdôrazňuje, že záujemcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je držiteľom
zbrojného preukazu, ktorý ju oprávňuje držať alebo nosiť Zbrane v rozsahu ustanovenom pre príslušnú
skupinu zbrojného preukazu alebo fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom
zbrojnej licencie, ktorá ju oprávňuje nadobudnúť do vlastníctva Zbrane a držať ich v rozsahu
ustanovenom pre príslušnú skupinu zbrojnej licencie.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 5OdK/115/2019 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
identifikácia predmetu prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a
zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmet prevodu), d)
úradne osvedčená kópia zbrojného preukazu účastníka konania alebo zbrojnej licencie účastníka konania e)
dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ
ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy (b) náklady spojené s prevodom, ako
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aj všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu
za prevod predmetu prevodu bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v
lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového
konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Toto ponukové konanie nie je
verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 18.10.2019

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Sad 28, 049 13 Gemerský Sad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/710/2019 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/710/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci úpadcu : Adrián F a r k a š, nar. 31.01.1978, trvale bytom
049 13 Hucín, Mikolčany – Gemerský Sad 28, zmysle ustanovenia § 7 ods. 1, § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
a ustanovenia
§
85
ods.
2
zákona č. 7/2005 Z.z.,je možné nahliadaťdo správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese správcu: 960 01
Zvolen,
Francisciho 1044/6, a to v pracovné dni od 08.00 do 12.00 hod., od 12.30 do 14.30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné nahlásiť vopred písomne na uvedenej adrese, elektronickou
poštou (e-mail: gajdosikova@stred.sk ).

Zvolen 18.10.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K093747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerský Sad 28, 049 13 Gemerský Sad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1978
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/710/2019 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/710/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Ivana Gajdošíková, v konkurznej veci úpadcu : Adrián F a r k a š, nar. 31.01.1978, trvale bytom
049 13 Hucín, Mikolčany – Gemerský Sad 28, oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn. 2
OdK/710/2019 vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, bankový účet za účelom popretia pohľadávky veriteľom.
Kauciu vo výške stanovenej § 32 ods. 19, ods. 20 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, možno
skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet zriadený v Tatra banke, a.s., pobočka
Zvolen, IBAN: SK19 1100 0000 0026 2378 0225, s uvedením variabilného symbolu - číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.

Zvolen 18.10.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková, správca

K093748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valocká Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubská cesta 4657/5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1975
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/840/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/840/2019
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 Miroslava Valocká

K093749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1882 / 20, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1965
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/774/2018 S1716
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/774/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 31.07.2019, sp. zn. 2OdK/774/2019, bol na Váš majetok
ako dlžníka: Ing. Vladimír Tóth, nar. 08. 12. 1965, trvale bytom: MUDr. Jána Straku 1882/20, 969 01 Banská
Štiavnica (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 152/2019, deň vydania: 08.08.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty dlžníka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej v texte aj „ZKR“), zverejňuje súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:

·

žiadny majetok

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia 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.

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
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K093750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MUDr. Jána Straku 1882 / 20, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1965
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/774/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/774/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 31.07.2019, sp. zn. 2OdK/774/2019, bol na Váš majetok
ako dlžníka: Ing. Vladimír Tóth, nar. 08. 12. 1965, trvale bytom: MUDr. Jána Straku 1882/20, 969 01 Banská
Štiavnica (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 152/2019, deň vydania: 08.08.2019.

Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR: „(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ing. Vladimír Tóth, nar. 08. 12. 1965, trvale bytom:
MUDr. Jána Straku 1882/20, 969 01 Banská Štiavnica, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K093751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Racek Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovík 240, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
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Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/288/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Jozef Racek, nar. 4.8.1959, trvale bytom Ambrošov laz 240, 962 41 Bzovík zistil počas výkonu
funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení
dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej
podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Racek, nar. 4.8.1959, trvale
bytom Ambrošov laz 240, 962 41 Bzovík, sa končí.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K093752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostravská 1009/17, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/760/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/760/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Anna Molnárová, nar. 20.10.1962, trvale bytom Ostravská 1009/17, 962 12 Detva,
korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika 896/16, 962 12 Detva týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal
18.10.2019 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

CEE COLLECT FUND 1 LTD, Agiou Nikolaou 67-69, Egkomi 2408, Cyprus, IČO: HE 308237, v celkovej
prihlásenej sume pohľadávky 3.772,07 €.

JUDr. Ivan Kotleba, správca
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K093753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2938/15, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/279/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/279/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Ivan Gašpar, dátum narodenia 24.07.1982, trvale bytom Agátová
2938/15, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K093754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Kremnica 0, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/215/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/215/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Dušan Lacko, dátum narodenia 02.01.1977, trvale bytom mesto
Kremnica, 967 01 Kremnica, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: J. Horvátha 903/86, 967 01 Kremnica,
Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
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účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K093755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Engler Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milana Rastislava Štefánika 443 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1964
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/689/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/689/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.07.2019, č. k. 5OdK/689/2019, uverejneným
v Obchodnom vestníku č. 139/2019 pod K062559 dňa 22.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Jozef
Engler, nar. 20. 12. 1964, trvale bytom Milana Rastislava Štefánika 443, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“),
a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719, (ďalej len
„Správca“).

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2019 pod č. K077913 dňa 04.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia bola nehnuteľnosť - súpisová položka pod por. č. 1., a to:
·

Nehnuteľnosť – zapísaná do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1, Súpis majetku
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 zo dňa 30.08.2019 pod
K076452

Por.
č.

Popis

Kat.
územie

1.

Rodinný dom, pozemok nevlastní Dlžník, poškodený,
Hačava
neobývateľný, havarijný stav

LV

Par.
č.

243 816

Súpisné
číslo
41

Spoluvlastnícky
podiel
1/1 (BSM)

Súpisová
hodnota (€)
500,- €

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.181/2019 pod č. K083456 dňa 19.09.2019 2. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 2. kola ponukového
konania nebola doručená žiadna ponuka.

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 193/2019 pod č. K089317 dňa 07.10.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 3. kola
ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka. Správca považuje ponukové konanie za neúspešné.
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V zmysle ust. § 167n ZKR
ods. 3 ,,Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako hnuteľnú vec. “
V zmysle ust. § 167p ZKR
ods. 2 „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

Tretie kolo ponukového konania bolo skončené dňa 18.10.2019.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s.

K093756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TUCCI s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 120 378
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 44 9/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 9/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č.
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.
1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu TUCCI s.r.o. „v
likvidácii“ so sídlom Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120 378, č.k. 4K 9/2019 (ďalej len „úpadca“),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4K 9/2019 zo dňa 08.10.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the TUCCI s.r.o. „v likvidácii“ residence at Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120 378, č.k. 4K
9/2019, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, No. 4K 9/2019 dated 08.10.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.10.2019. Dňom
16.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 15.10.2019. Bankruptcy was declared on
16.10.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
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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 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie.
Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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). The
declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from beginning of a restructuralization proceedings.
If the court receives during the bankruptcy a request on restructuralization of the bankrupt, the court
declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.
1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1
BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská 12, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica,
Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Peter Medveď, správca, Kapitulská
12, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the application to the
court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2
BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do
rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní
v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the
registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. 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).
8. 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
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veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v
rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods.
7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the
bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing
the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť
proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení
všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
to handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right
can be alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after
satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa
na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying
the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
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zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva
(§ 29 ods. 2 ZKR).
11. 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).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
arise or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
13. 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).
14. 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).
14. 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).
15. 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).
15. 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
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accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7
BRA).
17. 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).
17. 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).
18. 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).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so
zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich
nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti
musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník
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podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the mater and to decide,
if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their
impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the
objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and
when the participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does
not fulfil the objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to
the court (§ 15a sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES)
č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29th May 2000.
V Banskej Bystrici dňa 16.10.2019
In Banská Bystrica, on 16/10/ 2019
Ing. Peter Medveď, správca / trustee of the bankrupt

K093757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TUCCI s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 120 378
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 9/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: TUCCI s.r.o. „v likvidácii“ so sídlom Klokočova 734,
981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120 378, č.k. 4K 9/2019, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadnuť
do spisu je možné v kancelárii správcu v Kapitulskej ulici č. 12 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných
hodinách od 9,00 hod do 15,00 hod.
V Banskej Bystrica, dňa 16.10.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
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K093758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Györgyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obeckov 0, 991 05 Obeckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Lucia Györgyová, dátum narodenia 10.09.1989, trvale bytom Obeckov,
991 05 Obeckov, Slovenská republika, korešpondenčná adresa: Boženy Němcovej 15, 990 01 Veľký Krtíš,
Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje z dôvodu splnenia rozvrhu
výťažku.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K093759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skaloš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1982
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/648/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ÚRADNÝ ZÁZNAM Z PONUKOVÉHO KONANIA - Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08.07.2019, č. k. 5OdK/648/2019, uverejneným
v Obchodnom vestníku č. OV 133/2019 pod K059870 dňa 12.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Michal Skaloš, nar. 20. 12. 1982, trvale bytom Kokava nad Rimavicou, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Michal Skaloš, so sídlom podnikania Huta 672/54, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 984 541, adresa pre doručovanie Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad
Rimavicou (ďalej len „Dlžník“), a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR
pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).
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Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2019 pod č. K077914 dňa 04.09.2019 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Predmetom
speňaženia bola súpisová položka pod por. č. 1., a to:
·

obchodný podiel – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1, Súpis
majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 zo dňa 30.08.2019
pod K076408

Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 2., a to:
·

obchodný podiel – zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 2, Súpis
majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 167/2019 zo dňa 30.08.2019
pod K076408. Do 1. kola ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka.

Por. č. Popis
Obchodný podiel:
TIFYS, s.r.o.,
1.
IČO 47 684 038
T. G. Masaryka 1119/6
960 01 Zvolen
Obchodný podiel:
BIG1 TRADE, s.r.o.,
2.
IČO 47 195 878
T. G. Masaryka 1119/6
960 01 Zvolen

Súpisová hodnota

5.000,- €

2.550,- €

Dôvod zápisu

Výpis z Obchodného registra OS Banská Bystrica a súčinnosť dlžníka

Výpis z Obchodného registra OS Banská Bystrica a súčinnosť dlžníka

Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č.181/2019 pod č. K083459 dňa 19.09.2019 2. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 2. kola ponukového
konania nebola doručená žiadna ponuka.
Správca Dlžníka zverejnil v Obchodnom vestníku č. 193/2019 pod č. K089318 dňa 07.10.2019 3. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty majetku Dlžníka. Do 3. kola
ponukového konania nebola doručená žiadna ponuka.
Správca považuje ponukové konanie za neúspešné.

V zmysle ust. § 167q ZKR
Ods. 3,, Iné majetkové hodnoty správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky.“
V zmysle ust. § 167p ZKR
ods. 2 „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

Tretie kolo ponukového konania bolo skončené dňa 18.10.2019.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s.
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K093760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Ďurian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plánočkova 285/24, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/769/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/769/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

1.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcelné číslo: 709 Výmera: 11377 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Ratkovské Bystré
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré Číslo listu vlastníctva: 498 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/20
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 18.10.2019

2.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 1003 Výmera: 183 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Ratkovské Bystré
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré Číslo listu vlastníctva: 558 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 60,- EUR Dátum zapísania: 18.10.2019

3.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 1536 Výmera: 5662 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Ratkovské Bystré
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré Číslo listu vlastníctva: 558 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 1.700,- EUR Dátum zapísania: 18.10.2019
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4.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 937 Výmera: 300 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Ratkovské Bystré
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré Číslo listu vlastníctva: 560 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 6/45
Súpisová hodnota: 10,- EUR Dátum zapísania: 18.10.2019

5.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 777 Výmera: 8038 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Ratkovské Bystré
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré Číslo listu vlastníctva: 560 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 6/45
Súpisová hodnota: 320,- EUR Dátum zapísania: 18.10.2019

6.
Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Parcelné číslo: 1557 Výmera: 1674 m2 Štát: Slovenská republika Obec: Ratkovské Bystré
Katastrálne územie: Ratkovské Bystré Číslo listu vlastníctva: 205 Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/4
Súpisová hodnota: 130,- EUR Dátum zapísania: 18.10.2019

7.
motorové vozidlo zn. Škoda Favorit 135, VIN: TMBAEA200M0384454, EČV: ZV108BD, rok výroby 05.05.1993,
farba červená, vozidlo sa nachádza na adrese: Plánočkova 24, Kováčová, motorové vozidlo je nepojazdné,
súpisová hodnota: 150,- EUR.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K093761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prešinský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
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Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/684/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/684/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Ján Prešinský, nar. 10. 12. 1980, trvale bytom Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Budovateľská 12,
962 23 Očová v pracovných dňoch počas úradných hodín od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:30
hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0907 069 465
e-mail: sniderova.spravca@gmail.com
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca úpadcu

K093762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prešinský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/684/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/684/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová,
správca dlžníka: Ján Prešinský, nar. 10. 12. 1980, trvale bytom Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK69 0900 0000 0051 5746 6063,
vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
špecifický symbol: 19; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca Ján Prešinský

K093763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prešinský Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
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Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/684/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/684/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ján Prešinský, nar. 10.
12. 1980, trvale bytom Dolné Plachtince, 991 24 Dolné Plachtince (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 24.09.2019, sp. zn. 5OdK/684/2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 16.10.2019.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská
12, 962 23 Očová, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Ján Prešinský, born on 10 December 1980 seated Dolné Plachtince 248, 991 24 Dolné
Plachtince, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/684/2019 dated on 29 September 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 16
October 2019. The bankruptcy procedure was declared as on following date. According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to
lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in
writting form to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, Budovateľská 12, 962 23
Očová, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The
application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be
taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured
sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum
of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in
the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in
Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion
according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28
sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
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celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na
prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30
ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another
person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may
be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his
claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents,
which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if
he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the
claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of
the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak
republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee
submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). 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).
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať
a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní
o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated on 20 May 2015.
V Očovej, dňa 18.10.2019
In Očová, 18 October 2019
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, trustee

K093764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltés Ing.Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breznička 192 192, 985 02 Breznička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/77/2011 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/77/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku

Mgr. Katarína Milanská – správkyňa konkurznej podstaty úpadcu podstaty úpadcu Ing. Rastislav Šoltés,
nar. 15.11.1977, bytom Breznička 192, 985 02 Breznička, so sídlom kancelárie správcu Francisciho 1044/6
960 01 Zvolen, v súlade s ustanovením § 96 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty, zistených nezabezpečených veriteľov pohľadávok podľa konečného zoznamu :

1.

I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom 080 01 Prešov, Hlavná 13, IČO:36 465 640

Nezabezpečení veritelia pohľadávok sú v zmysle ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v spojení s obsahom
ustanovení §§ 101 a 98 ZKR oprávnení nahliadať do úplného znenia konečného návrhu rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty, ktorí tvorí súčasť správcovského spisu, v kancelárii správcu na adrese: Farnciciho 1044/6,
960 01 Zvolen, v úradných hodinách: pon.- pia., v čase od 08:00- 14:00 hod.

Nezabezpečení veritelia sú oprávnení uplatniť proti návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
písomné odôvodnené námietky a to prostredníctvom zástupcu veriteľov na adrese I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom
080 01 Prešov, Hlavná 13. Súčasne správca konkurznej podstaty týmto určuje zástupcovi veriteľov na schválenie
konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty lehotu 16 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku, alebo aby
v rovnakej lehote podal proti nemu odôvodnené námietky, inak správca požiada o schválenie súd.
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Deň vydania: 23.10.2019

1.1 Vyhlásenie konkurzu
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením zo dňa 17.1.2012 č.k. : 2K77/2011-19, zverejneným v OV SR zo dňa
23.1.2012 v právnej veci návrhu navrhovateľa- dlžníka: Ing. Rastislav Šoltés, nar. 15.11.1977, bytom Breznička
192, 985 02 Breznička, rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Katarínu Milanskú so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 146/13, 960 01
Zvolen.

1.2 Popieranie a prihlasovanie pohľadávok

Na základe v konkurze uplatnených pohľadávok správca zostavil konečný zoznam pohľadávok :

1.
I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom 080 01 Prešov, Hlavná 13, IČO:36 465 640, prihlásené zistené pohľadávky
vo výške 257.062,94 €

Suma prihlásených pohľadávok celkom 257.882,94 €

Do konkurzného konania si prihlásilo svoje pohľadávky 2 veritelia v celkovej sume 258 120,61 €, zistená suma
pohľadávok predstavuje sumu 257 882, 94 €, popretá sumu pohľadávok vo výške 237, 67 €.
Postavenie veriteľa 2. NAD Hanušovce n.T. s.r.o., so sídlom 094 31 Hanušovce nad Topľou, Prosačov 30,
IČO:36 495 352, ako účastníka konania zaniklo ku dňu výmazu z obchodného registra, § 68 ods .1 zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, t.j. dňa 05.11.2016.

1.3 Súpis podstaty

V priebehu konkurzu správca v súlade s ustanoveniami §§ 67, 73 zákona č. 7/2005 Z.z. zostavil súpis majetku
úpadcu, ktorého súčasťou bol majetok patriaci do všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo súpis.
položky
majetku
Popis hnuteľnej veci
Stav
1
Osobný počítač zn. Notebook ASUS
Používaný

Súpisová
Bezpodielové
hodnota majetku
spoluvlastníctvo manželov v €
1/1
100

Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
2
LCD televízny prijímač
Používaný
zn. LG
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012

1/1

100
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Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
3
DVD prehrávač zn. LG
Používaný
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
4
Laserová tlačiareň zn.
Používaný
SAMSUNG
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
5
Finančná hotovosť vo výške 800,- €
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Deň vydania: 23.10.2019

1/1

100

1/1

100

1/1

800

Typ súpisnej položky majetku: Peňažné pohľadávky
číslo súpis.
položky
Bezpodielové
majetku
Dlžník
Právny dôvod vzniku pohľadávky
spoluvlastníctvo manželov
6
IUDEX SLOVAKIA, s.r.o., Vajanského Zmluva o pôžičke zo dňa 20.02.2009 1/1
44, 984 01 Lučenec, IČO: 36 722 928
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
Typ súpisnej položky majetku: Iná majetková hodnota
číslo súpis.
Výška obch.
položky
Špecifikácia
spoločnosti podielu
majetku
Opis
s majetkovou účasťou úpadcu
úpadcu v €
7
Majetková účasť úpadcu v spoločnosti NAD
Hanušovce
n.T.,
s.r.o. 27.384,98
v konkurze, Prosačov 30, 094 31
Prosačov
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: Iné majetkové právo
číslo
súpis.
položky
majetku
Popis
Obdobie
8
Úhrada splátok - Zmluva č. 120113495 zo dňa 23.09.2011
23.09.2011, veriteľ - Consumer Finance Holding, a.s.
24.01.2012
Úhrada splátok - Leasingvá zmluva č. 11101151 zo dňa 08.10.2010
08.10.2010, veriteľ - Tatra-Leasing, s.r.o.
24.01.2012
Deň zápisu: 26.06.2012
Deň zaradenia: 26.06.2012
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Súpisová
hodnota majetku
v€
10.000

Súpisová
hodnota majetku
v€
27.384,98

Bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov
– 1/1

Súpisová
hodnota majetku
v€
332,52

– 1/1

6.686,19

V priebehu trvania konkurzu správca doplnil súpis majetku o ďalší majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67
ods. 1 písm. b) v spojení s obsahom § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o nasledovné súpisové zložky majetku v
štruktúre:
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Typ súpisnej položky majetku: Iné majetkové právo
číslo súpis. položky
majetku
Popis
9
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 15.06.2012
Deň zaradenia: 15.06.2012
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Deň vydania: 23.10.2019

Obdobie
24.1.2012-28.5.2012

Súpisová hodnota majetku
v€
1.062,65 €

Obdobie
1.6.2012- 31.10.2012

Súpisová hodnota majetku
v€
1.000 €

Obdobie
1.11.2012- 31.1.2013

Súpisová hodnota majetku
v€
750,00 €

Obdobie
31.1.2013- 11.7.2013

Súpisová hodnota majetku
v€
498,31 €

Obdobie
12.7.2013- 13.12.2013

Súpisová hodnota majetku
v€
61,81 €

Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
Popis
10
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 23.11.2012
Deň zaradenia: 23.11.2012
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
Popis
11
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 31.1.2013
Deň zaradenia: 31.1.2013
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
Popis
12
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 12.7.2013
Deň zaradenia: 12.7.2013
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku:
číslo súpis. položky
majetku
Popis
13
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 13.12.2013
Deň zaradenia: 13.12.2013
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisnej položky majetku: Peňažná pohľadávka
číslo
súpis.
položky

Súpisová hodnota
majetku
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majetku
14

Deň vydania: 23.10.2019

Povinný
Právny dôvod
Popis
Erika Šoltésová, Breznička Uznesenie č.k. 13C/50/2012- 30, Peňažná
pohľadávka
192, Breznička
Okresný súd Lučenec
vyporiadania zaniknutého BSM
Deň zápisu: 13.12.2013
Deň zaradenia: 13.12.2013
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

v€
z 4.109,36 €

Sporný zápis:

Typ súpisovej zložky majetku:
číslo súpis. zložky
majetku
Popis
15
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu

Obdobie
1.1.2014- 14.8.2014

Súpisová hodnota majetku
v€
263,04 €

Deň zápisu: 14.8.2014
Deň zaradenia: 14.8.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisovej zložky majetku:
číslo súpis. zložky
majetku
Popis
16
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu

Obdobie
15.8.2014- 15.10.2014

Súpisová hodnota majetku
v€
274,01

Obdobie
16.10.2014- 13.3.2015

Súpisová hodnota majetku
v€
19,4

Obdobie
14.3.2015- 10.12.2015

Súpisová hodnota majetku
v€
201,00

Deň zápisu: 15.10.2014
Deň zaradenia: 15.10.2014
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisovej zložky majetku:
číslo súpis. zložky
majetku
Popis
17
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 20.3.2015
Deň zaradenia: 20.3.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisovej zložky majetku:
číslo súpis. zložky
majetku
Popis
18
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu
Deň zápisu: 21.12.2015
Deň zaradenia: 21.12.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis:

Typ súpisovej zložky 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

314

Obchodný vestník 205/2019
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Popis
Finančný príjem zo zamestnania úpadcu

Obdobie
18.12.13

Deň vydania: 23.10.2019
Súpisová hodnota majetku
v€
127,02

Deň zápisu: 21.12.2015
Deň zaradenia: 21.12.2015
Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Doplnený súpis všeobecnej podstaty publikovaný v OV SR č. 148/2016 z 02.08.2016 a OV SR č.
z 06.11.2018.

213/2018

V priebehu trvania konkurzu správca podľa ust. § 53 zákona č. 7/2005 Z.z. vykonal vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov zaniknutého vyhlásením konkurzu a v súlade s obsahom právoplatného rozhodnutia
Okresného súdu Lučenec Uznesenie č.k. - 13C/50/2012- 30 z 22.10.2012 upravil súpis majetku tak, že vylúčil
nasledovné súpisové zložky majetku v štruktúre:

Typ súpisnej položky majetku: Hnuteľné veci /súbor vecí
číslo
súpis.
položky
Bezpodielové
majetku
Popis hnuteľnej veci
Stav
manželov
1
Osobný počítač zn. Notebook Používaný 1/1
ASUS
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Právny dôvod a deň vylúčenia: Uznesenie OS Lučenec č.k. 13C/50/2012-30, 30.12.2012
2
LCD televízny prijímač
Používaný 1/1
zn. LG
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Právny dôvod a deň vylúčenia: Uznesenie OS Lučenec č.k. 13C/50/2012-30, 30.12.2012
3
DVD prehrávač zn. LG
Používaný 1/1

Súpisová
spoluvlastníctvo majetku
v€
100

Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Právny dôvod a deň vylúčenia: Uznesenie OS Lučenec č.k. 13C/50/2012-30, 30.12.2012
4
Laserová tlačiareň zn.
Používaný 1/1
SAMSUNG
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Právny dôvod a deň vylúčenia: Uznesenie OS Lučenec č.k. 13C/50/2012-30, 30.12.2012

Typ súpisnej položky majetku: Iné majetkové právo
číslo
súpis.
položky
majetku
Popis
Obdobie
8
Úhrada splátok - Zmluva č. 120113495 zo dňa 23.09.2011
23.09.2011, veriteľ - Consumer Finance Holding, a.s. 24.01.2012

Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica č.k.
správca vylúčil nasledovné súpisové zložky v štruktúre :

100

100

100

Bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov
– 1/1

2K77/2011- 344

Súpisová hodnota
majetku
v€
332,52

zo dňa 24.06.2019
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Deň vydania: 23.10.2019

Typ súpisnej položky majetku: Peňažné pohľadávky
Súpisová
Bezpodielové spoluvlastníctvo majetku
manželov
v€
1/1
10.000

hodnota

Dlžník
Právny dôvod vzniku pohľadávky
IUDEX SLOVAKIA, s.r.o., Vajanského 44, Zmluva o pôžičke zo dňa 20.02.2009
984 01 Lučenec, IČO: 36 722 928
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
Vylúčenie majetku zo súpisu, právny dôvod a deň vylúčenia:
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K77/2011- 344 zo dňa 24.06.2019, podľa ust. § 84 ods. 2 ZKR a ust. § 81 ods. 1
ZKR, znenie účinné do 31.12.2011, ktorým súd vydal uznesenie o ďalšom postupe správcu, ktorým správcovi určil vylúčiť majetok
zo súpisu majetku, z dôvodu, že majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne
prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť.
Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné
alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Vo Zvolene, 08.07.2019
Typ súpisnej položky majetku: Iná majetková hodnota
Výška obch.
Súpisová hodnota
Špecifikácia spoločnosti s majetkovou podielu
majetku
Opis
účasťou úpadcu
úpadcu v €
v€
Majetková účasť úpadcu v spoločnosti
NAD Hanušovce n.T., s.r.o. v konkurze, 27.384,98
27.384,98
Prosačov 30, 094 31 Prosačov
Deň zápisu: 08.02.2012
Deň zaradenia: 08.02.2012
Dôvod zápisu: vec patriaca do majetku úpadcu v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:
Vylúčenie majetku zo súpisu, právny dôvod a deň vylúčenia:
Uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K77/2011- 344 zo dňa 24.06.2019, podľa ust. § 84 ods. 2 ZKR a ust. § 81 ods. 1
ZKR, znenie účinné do 31.12.2011, ktorým súd vydal uznesenie o ďalšom postupe správcu, ktorým správcovi určil vylúčiť majetok
zo súpisu majetku, z dôvodu, že majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne
prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť.
Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné
alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
Vo Zvolene, 08.07.2019

1.4

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom

Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
dotknutý majetok podliehajúci konkurzu

1.5

Schôdza veriteľov

Podaním v rámci zákonnej lehoty správca zvolal prvú konkurznú schôdzu veriteľov, konanú dňa 13.04.2012 v
kancelárii správcu na adrese Kozačeka 13, 960 01 Zvolen, na ktorej bol zvolený zástupca veriteľov -I.J.T.ROSA, s.r.o. so sídlom Hlavná 13, 080 01 Prešov.

1.6

Speňaženie konkurznej podstaty

Správca v súlade s obsahom ustanovení § 91 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. previedol všetok majetok
podliehajúci konkurzu na peňažné prostriedky v eurách za účelom získania čo najvyššie výťažku.

Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku je
v sume vo výške 10389,63 vyjadrenej v mene euro.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty

Výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku je v sume
vo výške 909,00 vyjadrenej v mene euro.

2.2

Pohľadávky proti podstate

V priebehu konkurzu boli u správcu uplatnené pohľadávky proti podstate podľa § 87 zákona č. 7/2005 Z.z.,
ktoré správca uspokojil súlade so zákonnými zásadami ako náhradu nevyhnutných výdavkov správcu
spojených z vedením konkurzného konania, pohľadávky na daniach, náklady speňaženia všeobecnej podstaty,
rozvrhu a odmena správcu, a ostatné pohľadávky proti podstate označené zákonom, v nasledovnej štruktúre :

Por.
čís.
1

Dátum
DDMMRR
22.11.2012

2

05.12.12

3

22.02.2013

4

22.02.2013

5

22.03.13

6

05.04.2013

7

10.06.2013

8

10.06.2013

9

10.06.2013

10

03.07.2013

11

17.09.2013

12

20.09.2013

13

15.11.2013

14
15
16

10.01.14
10.01.14
17.10.14

17

17.10.16

18

17.10.16

19

31.12.2016

20

31.12.2017

21

31.12.2018

22
23

24.05.2019
30.06.2019

úhrady

nákladov

správy

konkurznej JUDr. Jozef Tarabčák

Suma úhrady/
€
194,14 €

nákladov

správy

konkurznej fa.Šolt-1/12, 2/12,3/12

202,05 €

nákladov

správy

konkurznej fa.Šolt-3/13, 2/13,

62,25 €

nákladov

správy

konkurznej fa.Šolt-1/13, Šolt.Land.-1/13

70,25 €

nákladov

správy

konkurznej tel. náklad fa.č. 2/2013, fa.č. Šolt-VW-4/13

47,74 €

nákladov

správy

konkurznej fa. Šolt. admin.nakl. 1/2013

20,30 €

nákladov

správy

konkurznej refaktúra fa. č. OR4/2013

18,77 €

nákladov

správy

konkurznej refaktúra fa. OR3/2013

13,80 €

nákladov

správy

konkurznej Šolt.Land-2/2013

14,25 €

nákladov

správy

konkurznej telkom. nákl. refakturácia fa. OR 5,6/2013

32,10 €

nákladov

správy

nákladov

správy

konkurznej refakturácia
OR
7/13,
Šolt.Land.- 38,41 €
3/13,admin.nakl./13
konkurznej refakturácia fa. OR 8/13, admin.nakl./13
26,68 €

nákladov

správy

Právny dôvod vzniku
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty
úhrada
podstaty

Predložený doklad

konkurznej refakturácia fa. č. Šolt.Land.-4/13, Šolt.OR 52,08 €
9,10/13
Šolt. VW-1/14
41,54
ref.fa.Solt.OR 1/2014
17,5
konkurznej Cestovné náklady, fa.č. Šolt-VW-1/14, VW-2/14 105,80 €

úhrada nákladov správy
podstaty
úhrada nákladov správy konkurznej Cestovné náklady, fa.č. Šolt-VW-1/16
podstaty
úhrada nákladov správy konkurznej Poštovné
podstaty
úhrada nákladov správy konkurznej 0,00
podstaty
úhrada nákladov správy konkurznej fa.Šolt-2017
podstaty
úhrada nákladov správy konkurznej fa.Šolt-2018
podstaty
Cestovné DU LC, DP FO 2018
Cestovné náklady, fa.č. Šolt-1/19
úhrada nákladov správy konkurznej 63,20
podstaty

67,90 €
45,75 €
0,00
108
108
59
63,20
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Poplatky za vedenie účtu od roku 2012-2016/ust. § 87, ods. 2, písm. e) zák. č. 7/2005 Z.z. :

Por. čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22

Dátum platby DDMMRR
28.07.2012
25.08.2012
29.09.2012
27.10.2012
24.11.2012
29.12.2012
26.01.2013
23.02.2013
30.03.2013
27.04.2013
25.05.2013
29.06.2013
27.07.2013
31.08.2013
28.09.2013
26.10.2013
30.11.2013
27.12.13
31.01.14
28.02.14
29.03.14
31.03.14
26.04.14

Výška poplatku/ €
5,- €
5,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
6,- €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
0,06 €
-6,00 €

23
24

31.05.14
28.6.2014

-6,00 €

25
26

26.07.14

-6,00 €
-6,00 €

-8,00 €
14.
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

14.
25.10.14
29.11.14
27.12.14
31.01.15
28.02.15
28.03.15
25.04.15
30.05.15
27.06.15
25.07.15
29.08.15
26.09.15
31.10.15
28.11.15
26.12.15
31.01.16
29.02.16
31.03.16
30.04.16
31.05.16
30.06.16
31.07.16

-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,5 €
-8,5 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
-6,00 €
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50
31.08.16
51
30.09.16
Spolu poplatky k čiastkovému rozvrhu v roku 2016
52
31.12.2016
53
31.12.2017
54
31.12.2018
55
30.09.2019
Spolu poplatky ku konečnému rozvrhu v roku 2019

Deň vydania: 23.10.2019
-6,00 €
-6,00 €
313,06 €
18
83
84
63
248 €

Náklady podstaty – odmena správcu od roku 2012, § 13 ods .1, ods. 2 vyhláška MS SR č. 665/2005 Z.z. :

Por. čís.
Dátum úhrady DDMMRR
1
19.07.2012
2
28.09.2012
3
12.10.2012
4
24.10.2012
5
15.11.2012
6
16.11.2012
7
26.11.2012
8
17.10.16
Spolu odmena:

Právny dôvod vzniku
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
úhrada odmeny správcu
1659,69 €

Číslo účtu
4011652264/7500
4011652264/7500
4011652264/7500
4011652264/7500
4011652264/7500
4011652264/7500
4011652264/7500

Suma úhrady/ €
250,- €
200,- €
300,- €
200,- €
300,- €
200,- €
150,- €
59, 69,- €

2.3 Čiastkový rozvrh
Podľa ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení v čase podania
návrhu správca pripravil návrh čiastkového rozvrhu k 10.03.2017 :

1.
I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom 080 01 Prešov, Hlavná 13, IČO:36 465 640, prihlásené zistené pohľadávky
vo výške 257.062,94 €
2.
NAD Hanušovce n.T. s.r.o., so sídlom 094 31 Hanušovce nad Topľou, Prosačov 30, IČO:36 495 352,
prihlásená zistená pohľadávka vo výške 820,00 €

Suma prihlásených pohľadávok celkom 257.882,94 €

Rozsah uspokojenia vyjadrený v % :
1.
I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom 080 01 Prešov, Hlavná 13, IČO:36 465 640, celkový pomer k sume
prihlásených pohľadávok 99,68 %, zo sumy určenej k rozvrhu na výplatu nezabezpečeným veriteľom 5.934,93
€. €, t.j. 5.915,94 €.
2.
NAD Hanušovce n.T. s.r.o., so sídlom 094 31 Hanušovce nad Topľou, Prosačov 30, IČO:36 495 352,
celkový pomer k sume prihlásených pohľadávok 0,32 %, zo sumy určenej k rozvrhu na výplatu
nezabezpečeným veriteľom 5.934,93 €. €, t.j. 18,99 €
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Správca v súlade s obsahom ustanovení § 91 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. previedol všetok majetok
podliehajúci konkurzu na peňažné prostriedky v eurách za účelom získania čo najvyššie výťažku.

Výpočet sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

1. Výška speňaženia všeobecnej podstaty :

9.480, 63 €

2. Krytie pohľadávok proti podstate :
3.005, 02 €
3. Suma výťažku získaná správcom uplatnením nároku žalobou na súde (§ 20 ods. 1, písm. d) vyhl. MS SR č.
665/2005 Z.z.) :
4. 109,36 €
4. Zostatok - po odpočítaní sumy nároku z výťažku získanej správcom uplatnením nároku žalobou na súde (§ 20
ods. 1, písm. d) vyhl. MS SR č. 665/2005 Z.z.) :
5. 941,39 €
5. Výťažok zo speňaženia majetku zabezpečením peňažných prostriedkov v mene euro :
2.936,37 €
6. Súdny poplatok vo výške 0,2 % zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu :
13 €
7. Zostatok :
6.511,51 €
8. Odmena správcu :
593,63 €
9. Zostatok na výplatu nezabezpečeným veriteľom :

5 934, 93 €

1.
Výška sumy speňaženej všeobecnej podstaty určená na čiastkový rozvrh výťažku je tvorená
súčtom sumy výťažku získanej správcom z uplatneného nároku žalobou na súde a sumy
získanej za
speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením.
2.
Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate priradených k speňaženej všeobecnej podstate
č. 1 tohto rozvrhu.

tvorí prílohu

3. Suma výťažku získaná správcom uplatnením nároku žalobou na súde, § 20 ods. 1 písm. d)
vyhl.
MS
SR č. 665/2005 Z.z.
4. Zostatok - po odpočítaní sumy výťažku získanej správcom uplatnením nároku žalobou na súde, § 20 ods.
1 písm. d)
vyhl. MS
SR č. 665/2005 Z.z.
5. Zostatok po odpočítaní pohľadávok proti podstate je rozdielom sumy získanej speňažením všeobecnej
podstaty a sumy potrebnej na krytie pohľadávok priradených k tejto všeobecnej podstate.
6.

Súdny poplatok zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu v súlade so zákonom č. 71/1992 Z.z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdnych poplatkoch v platnom znení - 0,2 % zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu po
pohľadávok proti podstate t.j. zo sumy 5.934,93 €.

odpočítaní

7.
Zostatok po odpočítaní súdneho poplatku je rozdiel výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
zníženého o priradené pohľadávky proti podstate.
8.
Odmena správcu z výťažku je v súlade s ust. §13 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, je stanovená zo sumy výťažku speňaženia všeobecnej podstaty znížená o sumu
priradených pohľadávok proti podstate. Výška odmeny je stanovená v súlade s § 20 ods. 1, ods. 2 vyhlášky MS
SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii,
t.j. 13% a 1% z výťažku.

2.3 Konečný rozvrh

Podľa ust. § 96 ods. 2, ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení v čase
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu správca predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zostavený k 09.09.2019 :

Celkový výťažok zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty získaný za účelom uspokojenia veriteľov
ku dňu zostavenia konečného rozvrhu výťažku je v sume vo výške 909,00 vyjadrenej v mene euro.

1.
I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom 080 01 Prešov, Hlavná 13, IČO:36 465 640, prihlásené uznané pohľadávky
vo výške 257.062,94 €

Suma prihlásených pohľadávok celkom 257.882,94 €

Rozsah uspokojenia vyjadrený v % :
1.
I.J.T.-ROSA, s.r.o., so sídlom 080 01 Prešov, Hlavná 13, IČO:36 465 640, celkový pomer k sume
prihlásených pohľadávok 100 %, zo sumy určenej k rozvrhu na výplatu nezabezpečeným veriteľom,

Správca v súlade s obsahom ustanovení § 91 a nasl. Zákona č. 7/2005 Z.z. previedol všetok majetok
podliehajúci konkurzu na peňažné prostriedky v eurách za účelom získania čo najvyššie výťažku.

Výpočet sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

1. Výška speňaženia všeobecnej podstaty :
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909 €
2. Krytie pohľadávok proti podstate :
586,20 €

3. Zostatok - po odpočítaní sumy pohľadávok proti podstate:
322,80 €

4. Súdny poplatok vo výške 0,2 % zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu:
0,50 €

5. Zostatok:
322,30 €

6. Odmena správcu:
3,22 €

7. Zostatok na výplatu nezabezpečeným veriteľom :

319, 58 €

1.
Výška sumy speňaženej všeobecnej podstaty určená na čiastkový rozvrh výťažku je tvorená
súčtom sumy výťažku získanej správcom z uplatneného nároku žalobou na súde a sumy
získanej za
speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením.
2.
Podrobný rozpis pohľadávok proti podstate priradených k speňaženej všeobecnej podstate
č. 1 tohto rozvrhu.
3.

tvorí prílohu

Suma výťažku získaná správcom.

4. Súdny poplatok zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu v súlade so zákonom č. 71/1992 Z.z. o súdnych
poplatkoch v platnom znení - 0,2 % zo sumy výťažku zaradeného do rozvrhu po odpočítaní pohľadávok proti
podstate t.j. zo sumy 322,80 €.
5.
Zostatok po odpočítaní súdneho poplatku je rozdiel výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
zníženého o priradené pohľadávky proti podstate.
6.
Odmena správcu z výťažku je v súlade s ust. §13 ods.1, ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii, je stanovená zo sumy výťažku speňaženia všeobecnej podstaty znížená o sumu
priradených pohľadávok proti podstate. Výška odmeny je stanovená v súlade s § 20 ods. 2 vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, t.j. 1%
z výťažku.
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Vo Zvolene, 09.09.2019

Deň vydania: 23.10.2019

Mgr. Katarína Milanská
správca

K093765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 47/11, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1981
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/727/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/727/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

RESKON, k.s., správca, so sídlom kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, SR, značka správcu S 1826 (ďalej
aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 22.07. 2019, pod č. k.
2OdK/727/2019 ustanovená do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Gabriel Gábor, nar.
17.06.1981, trvale bytom Š. Moysesa 47/11, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 09.04.2019, súčinnosti tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka zo dňa 05.08.2019 správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku v súlade s ust. § 166i ZKR
a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu: Gabriel Gábor, nar. 17.06.1981, trvale bytom Š.
Moysesa 47/11, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Gabriel Gábor, nar. 17.06.1981, trvale
bytom Š. Moysesa 47/11, 965 01 Žiar nad Hronom, občan SR pod sp. zn.: 2OdK/727/2019, zrušuje.
V Lučenci, dňa 18.10.2019
RESKON, k.s., Správca
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K093766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anderková Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magnezitovce 13, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RECOVER GROUP k.s., zn. správcu S 1916, správca konkurznej podstaty úpadcu Svetlana Anderková, nar.
22.3.1976, trvale bytom Kopráš 13, 049 16 Magnezitovce v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 18.10.2019 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú
pohľadávku veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, v celkovej sume
prihlásenej pohľadávky: 395,94 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 3.

K093767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemen Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1532 / 21, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/716/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/716/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RECOVER GROUP k.s., zn. správcu S 1916, správca konkurznej podstaty úpadcu Roman Kelemen, nar.
7.3.1976, trvale bytom Malohontská 1532/21, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 40728960 v zmysle ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal dňa 23.9.2019 do zoznamu
pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa: EX CREDIT, a.s., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 36 572 586,
v celkovej sume prihlásenej pohľadávky: 12.721,33 EUR.

Pohľadávka bola zapísaná do konečného zoznamu pohľadávok pod číslom 32.

K093768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrbová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 225, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1983

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/830/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/830/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Zuzana Štrbová, nar. 10.9. 1983, trvale bytom Školská 225, 981 01 Hnúšťa som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

K093769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mäsiarová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ortútska cesta 169, 974 05 Banská Bystrica - Malachov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1973
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/459/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/459/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Katarína Mäsiarová, nar.12.6.1973, trvale bytom Ortútska cesta 169, 974 05 Banská
Bystrica-Malachov v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

K093770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anderková Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magnezitovce 13, 049 16 Magnezitovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Svetlana Anderková, nar. 22.3.1976, trvale bytom Kopráš 13, 049 16 Magnezitovce v súlade
s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Stojka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 718 /5, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/823/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/823/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Juraj Stojka, nar. 10. 01. 1957, trvale bytom Školská 718 /5, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom: Juraj Stojka, s miestom podnikania: Školská 718/5, 990 01 Veľký
Krtíš, IČO: 44 616 287, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: PRVÉ
Predmet: hnuteľné veci, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou č. 1. súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 202/2018 dňa 18.10.2019.
Hnuteľná vec:
1. Osobný automobil, ŠKODA FABIA kombi 6Y, oranžová metalíza tmavá, rok výroby 2001, VIN:
TMBHB46Y123381800, súpisová hodnota 700,00 €, dátum a dôvod zápisu: 15.10.2019, majetok, ktorý
patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo účtu: IBAN: SK06 5600 0000 0054 5149 3003, Variabilný symbol: 6119342665
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 0917 691 654, alebo emailom
tkacova.skp@gmail.com
V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada 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. Náklady
spojené odhlásením motorového vozidla znáša kupujúci. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Detve, dňa 21.10.2019
Ing. Katarína Tkáčová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty

K093772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Husárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prenčov 245, 969 73 Prenčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/765/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/765/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Martina Husárová, nar. 01.01.1971, trvale bytom Prenčov 245, 969 73
Prenčov, podľa § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K093773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Havlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 30, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/761/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/761/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ivana Havlíková, nar. 08.07.1979, trvale bytom P. Jilemnického 30, 059 21
Svit podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Valaškovskej ulici č. 6210/21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30 hod. do
14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K093774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 665/8, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/555/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/555/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Stanislav Dávid, nar. 25.07.1983, Domašská
665/8, 093 02 Vranov nad Topľou, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K093775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kimáková Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sov. hrdinov 437/32, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/201/2017 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/201/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1OdK/201/2017 zo dňa 06.12.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Danka Kimáková, nar. 11.03.1972, trvale bytom Sov. hrdinov 437/32, 089 01 Svidník. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 236/2017 dňa 12.12.2017.
Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 1OdK/201/2017 zo dňa 31.01.2019 ustanovil do funkcie nového správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S 1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné. Predmetné uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 34/2019 dňa 18.02.2019.
Po speňažení majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka, zostavení nákladov konkurzu a zverejnení
zámeru zostaviť rozvrh výťažku správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a nie je možné zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa § 167t ZKR, správca v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K093776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 212, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/759/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/759/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Karchňák, nar. 18.07.1991, Čičava 212, 093 01
Čičava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 2OdK/759/2019S1776 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K093777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 212, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/759/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/759/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/758/2019-19 zo dňa 03.10.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Peter Karchňák, nar. 18.07.1991, Čičava 212, 093 01 Čičava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 196/2019 dňa 10.10.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Peter Karchňák.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. 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.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K093778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karchňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 212, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/759/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/759/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
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(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
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(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Peter Karchňák, nar. 18.07.1991, Čičava 212, 093 01 Čičava, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/759/2019-19 zo dňa 03.10.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/759/2019-19 from October 03, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Peter Karchňák, date of birth 18.07.1991, domicile Čičava 212, 093 01 Čičava, Slovak
republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 196/2019 z 10.10.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 11.10.2019.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
196/2019 from October 10, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
October 11, 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
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resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
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the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices Lipová
1, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period
within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

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

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K093779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Regec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 2606/5, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/595/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/595/2019
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

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka Karol Regec, nar.: 30.11.1980, Tajovského 2606/5, 058 01
Poprad, sp.zn.: 2OdK/595/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 18.10.2019

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K093780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Roško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belá nad Cirochou 0/0, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 167q ods. 1 v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1 druhej vety ZKR vypisujem prvé ponukové
konanie na predaj tejto nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu:
1. Pozemok – Záhrada o výmere 517 m² v katastrálnom území obce Belá nad Cirochou, okr. Snina, SR,
zapísaný na LV č. 229, parc. č. C-KN č. 24/1, spoluvlastnícky podiel 1/2. Pozemok sa na nachádza priamo v obci.
Minimálna výška ponuky: 70,-€ (0,27-€/m²)
Heslo na označenie obálky: „24/1“

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 18.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo do
elektronickej schránky správcu na Ústrednom portály verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným
elektronickým podpisom alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
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Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách, najnižšia v určenej minimálnej výške ponuky,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Ján Roško, 2OdK/77/2019),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do piatich dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 18.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K093781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huňáková Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 602, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/557/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/557/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/557/2019 zo dňa 29.7.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Úpadcu Petra Huňáková, nar. 17.4.1992, trvale bytom 094 35 Čaklov 602 a zároveň do funkcie správcu
úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 148/2019 zo dňa 2.8.2019 pod podaním K066713 a teda predmetné
uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 3.8.2019.
Týmto ako správca dlžníka Petra Huňáková, nar. 17.4.1992, trvale bytom 094 35 Čaklov 602, oznamujem, že
postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR)
som nezistil majetok dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Petra
Huňáková, nar. 17.4.1992, trvale bytom 094 35 Čaklov 602, sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5OdK/557/2019 zo dňa 29.7.2019 na majetok dlžníka: Petra Huňáková, nar. 17.4.1992, trvale bytom 094 35
Čaklov 602, zrušuje.

V Prešove, 18.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K093782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Hajdu
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 2737/33, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/16/2015-S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/16/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Stanislav Oravec, správca úpadcu: Tibor Hajdu, nar.23.04.1968, bytom Prešovská 2737/33, 058 01
Poprad, v zmysle ustanovenia §92 ods.1 písm. d), zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ZKR“), vyhlasuje PRVÉ KOLO ponukového
konania a zverejňuje podmienky ponukového konania na: speňaženie majetku zaradeného do súpisu majetku
zverejnenom v OV č. 59/2016 zo dňa 29.03.2016 , hnuteľnej veci- motorového vozidla Škoda Felícia, VIN:
TMBEEF61315346709
Predmet speňažovania
Popis: motorového vozidla Škoda Felícia, VIN: TMBEEF61315346709, evč: PP 501 AN,
nepojazdné, vozidlo má platnú STK , stav km: nezistiteľný (výmena agregátu)

stav vozidla:

1. Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota je 14 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

2. Spôsob uplatnenia ponuky:

a. Ponuku je potrebné zaslať v písomnej podobe na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stanislav Oravec,
Hlavná 19, 080 01 Prešov v zalepenej obálke s označením „ NEOTVÁRAŤ-PK-Hajdu“, inak sa na
ponuku neprihliada.
b. Ponuka obsahuje
· identifikačné údaje záujemcu, ak je:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Fyzickou osobou -nepodnikateľom: Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalý pobyt, korešpondenčnú adresu
b. fyzickou osobou- podnikateľom: obchodné meno, meno a priezvisko, rodné priezvisko, miesto
podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, dátum
narodenia, rodné číslo
c. Právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je zapísaná, DIČ,
IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuky neprihliada
· Výšku ponúkanej odplaty (kúpnu cenu), pričom v tomto verejnom ponukovom konaní je stanovená
minimálna kúpna cena 400,-eur
· Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky
c. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú
nimi ponúkanú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania. Záloha sa skladá na účet
správcu, IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, a.s., pobočka Prešov.
d. Záujemcovia sú povinní predložiť tiež súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania
e. Termín ohliadok speňažovaného majetku je potrebné dohodnúť individuálne na t.č.051/7716013 (miestom
uskladnenia vozidla je obec Batizovce)

3. Vyhodnotenie ponúk:

a. Správca vyhodnotí ponuky do 10 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Spomedzi
ponúk, ktoré boli predložená a na ktoré sa prihliada vyberie správca ako úspešného toho záujemcu, ktorý
predložil ponuku s najvyššou kúpnou cenou za predmet speňaženia. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Úspešného záujemcu správca vyzve, aby v lehote 10
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom uzatvoril kúpnu zmluvu, pričom
ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
b. Motorové vozidlo bude úspešnému uchádzačovi predané v stave „ako stojí a leží“, pričom úspešný
záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady odviesť motorové vozidlo z miesta
uskladnenia do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy
c. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na číslo účtu poskytnuté
záujemcom uvedené v ponuke.
d. V prípade úspechu ponukového konania správca požiada príslušný orgán o udelenie súhlasu s predajom
ponúkaného majetku

4. Poučenie:

a. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil stanovené podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole
b. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti správca vráti zaplatenú zálohu na účet nimi
označení do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania

V Prešove 18.10.2019
JUDr. Stanislav Oravec, správca
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K093783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolbovce 38, 090 31 Kolbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/550/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/550/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Rozália Grundzová, nar. 29.07.1974, Kolbovce 38, 090 31 Kolbovce Uznesením
Okresného súdu Prešov pod č. k. 2OdK/550/2019 zo dňa 29.07.2019 končí, pretože konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 18.10.2019

JUDr. Ivana Orosová, správca

K093784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GSL - Co, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 23/1300 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 999 239
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu GSL – Co, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01
Stará Ľubovňa, IČO: 43 999 239, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:
19748/P (ďalej len „Úpadca“)

Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1436
Spisová značka súdneho spisu:

2K/3/2018

Miesto zasadnutia:

v sídle správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
na adrese Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Dátum a čas zasadnutia:

18.10.2019 so začiatkom o 10:00 hod.

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

Prítomní sú 2 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 2 – Prezenčná listina členov
veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice;
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., v mene ktorého koná JUDr. Simon
Manduch, komplementár správcu.

PROGRAM ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu;
2. Prerokovanie ďalšieho postupu v konkurznom konaní vedenom na majetok Úpadcu v súvislosti s
prenechaním majetku podliehajúceho konkurzu Úpadcu do nájmu;
3. Hlasovanie veriteľského výboru Úpadcu o udelení záväzného pokynu Správcovi na uzatvorenie
nájomnej zmluvy podľa ust. § 83 ods. 1 ZKR;
4. Rôzne, záver.

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru Úpadcu
Veriteľský výbor sa zišiel na svojom zasadnutí, na ktoré ho zvolal Správca. Slova sa ujal JUDr. Simon Manduch,
komplementár Správcu, ktorý prítomných členov veriteľského výboru privítal.
Správca skonštatoval, že sú prítomní dvaja (2) členovia veriteľského výboru s počtom hlasov 2, tak ako sú
uvedení v Prezenčnej listine členov veriteľského výboru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Správca
skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže je na ňom prítomná väčšina jeho členov, t.j. dvaja
členovia z troch členov veriteľského výboru.

2. bod programu: Prerokovanie ďalšieho postupu v konkurznom konaní vedenom na majetok Úpadcu
v súvislosti s prenechaním majetku podliehajúceho konkurzu Úpadcu do nájmu
Správca zhrnul výsledok z obhliadky a zdokumentovania majetku podliehajúceho konkurzu a jeho následného
prevzatia zo dňa 16.10.2019, na ktorom boli prítomní aj členovia veriteľského výboru Úpadcu, ktorí sú prítomní na
dnešnom zasadnutí veriteľského výboru Úpadcu a predložil členom veriteľského výboru návrh podmienok a
náležitostí, ktoré bude obsahovať zmluva o nájme, ktorej predmetom má byť nájom majetku podliehajúceho
konkurzu Úpadcu. Tieto podmienky a náležitosti tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

3. bod programu: Hlasovanie veriteľského výboru Úpadcu o udelení záväzného pokynu Správcovi na
uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa ust. § 83 ods. 1 ZKR
Podľa ust. 83 ods. 1 písm. g) ZKR príslušný orgán je oprávnený uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať,
ak ide o prenechanie majetku úpadcu do nájmu osoby spriaznenej s Úpadcom.
Nakoľko predmet nájmu tvorí aj majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
Úpadcu príslušným orgánom oprávneným uložiť správcovi záväzný pokyn, ako postupovať pri prenechaní majetku
Úpadcu do nájmu osoby spriaznenej s Úpadcom je aj veriteľský výbor Úpadcu.
Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o nasledovnom uznesení:
„Veriteľský výbor úpadcu GSL – Co, s.r.o. v konkurze, so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 43 999 239 ukladá správcovi záväzný pokyn na uzatvorenie zmluvy o nájme, predmetom
ktorej bude prenechanie majetku podliehajúceho konkurzu Úpadcu do nájmu osoby spriaznenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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s Úpadcom - spoločnosti GSL – SK, s.r.o. so sídlom Továrenská 23/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 48
131 482, a to za podmienok nájmu bližšie identifikovaných v prílohe č. 2 zápisnice zo zasadnutia
veriteľského výboru zo dňa 18.10.2019.“

Hlasovanie:
Za : 2 hlasy prítomných členov veriteľského výboru
Proti: 0 hlasov
Nehlasoval: 0 hlasov
Námietky: žiadne
Uvedené uznesenie bolo prijaté počtom hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 2

4. bod programu: Rôzne, záver
Záverom sa predseda veriteľského výboru opýtal členov veriteľského výboru, či majú akékoľvek pripomienky
k priebehu zasadnutia veriteľského výboru a poskytol členom veriteľského výboru priestor na otázky, resp.
pripomienky.
Vzhľadom na to, že žiaden z prítomných členov veriteľského výboru nemal otázky ani pripomienky, záverom
predseda veriteľského výboru poďakoval členom veriteľského výboru a Správcovi za účasť na zasadnutí
veriteľského výboru a zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave dňa 18.10.2019, zasadnutie skončené o 10:30 hod.

___________________________________
PENETTA – GROUP s.r.o.
predseda veriteľského výboru
v zast. Ľubomír Orabinec
na základe plnomocenstva

K093785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Luberda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová štvrť 192/62, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/170/2017/S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/170/2017
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

342

Obchodný vestník 205/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Ing. Viliama Luberdu, sp. zn.
3OdK/170/2017 na predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Viliam LUBERDA, nar. 21.03.1965, Nová štvrť
192/2, 082 12 Kapušany, občan SR, v súlade s §167n ods. 1, § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania.

Súbor nehnuteľného majetku spolu s jeho hodnotou bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 192/2019 dňa 04.
októbra 2019.

Podmienky ponukového konania:

1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 30 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku. Ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stanislav Oravec, správca, Hlavná 19,
080 01 Prešov v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie – 3OdK/170/2017 – NEOTVÁRAŤ“. Na
ponuky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí
obsahovať navrhovanú kúpnu cenu za celý súbor nehnuteľného majetku zverejnený v Obchodnom vestníku č.
192/2019 dňa 04. októbra 2019, meno, priezvisko, bydlisko, rodne číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan –
nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.

2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK86 7500 0000 0040 0811 3964, vedený v ČSOB, a.s., pobočka Prešov.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie
písomných ponúk.

3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.

4. 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.

5. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční správca nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom bude
vrátená zložená záloha.

7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.

8. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 30 prac. dní od obdŕžania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.

9. Náklady spojené s katastrálnym konaním o povolenie vkladu znáša úspešný účastník ponukového konania.

K093786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabie nad Topľou -, 094 35 Jastrabie nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/574/2018 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/574/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Mgr. Bc. Marek Figura, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca
majetku úpadcu Peter Sivák, nar. 17.10.1967, trvale bytom Jastrabie nad Topľou 85, 094 35 Jastrabie nad
Topľou, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka
veriteľa

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava IČO: 00 215 759
v celkovej hodnote 210.00 EUR,

ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 18.10.2019
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Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K093787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turanová Alica, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 3285/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/186/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/186/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Ing. Alica Turanová, nar. 24.07.1962, bytom Moyzesova 3285/6,
058 01 Poprad, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/186/2019, podľa ustanovenia § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31701914
v celkovej sume 962,19 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 18.10.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K093788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulan Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 1496 / 4, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/535/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/535/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Adrián Kulan, nar. 28.07.1984, trvale bytom Kukorelliho 1496/4,
066 01 Humenné, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/535/2019, podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Cintorínska 5, 949 01 Nitra, v celkovej sume 3.616,24 EUR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 18.10.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K093789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrin Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukačovce 73, 067 24 Lukačovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1959
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/20/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/20/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
V právnej veci úpadcu Jaroslav Hrin, nar. 31.03.1959, bytom 067 24 Lukačovce 73, na ktorého majetok bol
uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.07.2015, sp. zn.: 1K/20/2015, zverejneným v OV. č. 139/15 zo dňa
22.07.2015 vyhlásený konkurz, týmto oznamujeme, že došlo k zmene adresy kancelárie správcu iTRUSTee
Restructuring, k. s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná aj v zozname správcov vedenom MS SR)
je: Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Nahliadať do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť na emailovej adrese: office@itrust.sk
alebo na tel. č. +421 2 2042 0140.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K093790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ILaS ENERGY s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 2740 / 0, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 944 377
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/79/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/79/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
V právnej veci úpadcu iLaS ENERGY s.r.o. v konkurze, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 45 944
377, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.05.2016, sp. zn.: 2K/79/2015,
zverejneným v OV. č. 106/2016 zo dňa 02.06.2016 vyhlásený konkurz, týmto oznamujeme, že došlo k zmene
adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná aj v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zozname správcov vedenom MS SR) je: Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Nahliadať do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť na emailovej adrese: office@itrust.sk
alebo na tel. č. +421 2 2042 0140.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K093791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DSV - AS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 101
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
V právnej veci úpadcu DSV-AS, a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 465
101, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 02.09.2014, sp. zn.: 1K/41/2014,
zverejneným v OV. č. 172/2014 zo dňa 09.09.2014 vyhlásený konkurz, týmto oznamujeme, že došlo k zmene
adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná aj v
zozname správcov vedenom MS SR) je: Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Nahliadať do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť na emailovej adrese: office@itrust.sk
alebo na tel. č. +421 2 2042 0140.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K093792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izzard, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borbisová 414/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 698 008
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/60/2015 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/60/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene adresy kancelárie správcu
V právnej veci úpadcu Izzard, s.r.o. v konkurze, so sídlom Borbisova 414/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
36 698 008, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.09.2015, sp. zn.: 1K/60/2015,
zverejneným v OV. č. 179/2015 zo dňa 18.09.2015 vyhlásený konkurz, týmto oznamujeme, že došlo k zmene
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adresy kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., tak, že nová adresa kancelárie správcu (zapísaná aj v
zozname správcov vedenom MS SR) je: Hlavná 29, 080 01 Prešov.
Nahliadať do spisov je možné v novej kancelárii správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok vždy 08:00 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.. Nahliadanie je potrebné si vopred dohodnúť na emailovej adrese: office@itrust.sk
alebo na tel. č. +421 2 2042 0140.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K093793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poklemba Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice slovenskej 4769 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/657/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/657/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Martin Poklemba, nar. 27.09.1976, trvale bytom Matice
slovenskej 6, 080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Martin Poklemba – MAKO, s miestom
podnikania Matice slovenskej 6, 080 01 Prešov, IČO: 40 405 508, týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1. zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu
majetku konkurznej podstaty. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K093794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poklemba Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice slovenskej 4769 / 6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/657/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/657/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka Martin Poklemba, nar. 27.09.1976, trvale bytom Matice slovenskej 6, 080
01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Martin Poklemba – MAKO, s miestom podnikania Matice
slovenskej 6, 080 01 Prešov, IČO: 40 405 508, týmto v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR vyzýva veriteľov
dlžníka, aby v prípade, ak majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili
zálohu na trovy navrhovaných šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích osôb zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty. Správca vykoná iné šetrenie ohľadom
majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ dlžníka, a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K093795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blicha Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 512 / 93, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka: Boris Blicha, nar. 03.05.1946, trvale bytom Duchnovičova 512/93, 068 01 Medzilaborce,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/558/2019 oznamuje v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

·

veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35776005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 10: v celkovej sume 3.232,57 €
b. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 11: v celkovej sume 6.250,86 €
c. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 12: v celkovej sume 1.206,20 €

V Prešove, dňa 18.10.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K093796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalejová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 183/32, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/549/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/549/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3. kolo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty dlžníka Irena Kalejová, nar. 05.03.1972, trvale bytom Slánska 183/32, 082 22
Ostrovany, sp. zn. 5OdK/549/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje zahájenie verejného ponukového konania 3. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV19/2019 zo dňa
17.09.2019:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - HYUNDAI SONATA, VIN: KMHCF31DPWU886490, EČ: SB152AV, druh: AA
sedan, farba: červená metalíza tmavá, rok výroby: 1998, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka
súpisová hodnota: 100,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú
značku: 5OdK/549/2019. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K093797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karas Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ždiar 312, 059 55 Ždiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/634/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/634/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Vladimír Karas, nar. 01.04.1953, trvale bytom 059 55 Ždiar
312, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamujem, že konkurznú podstatu dlžníka, z dôvodu podľa § 167p ods. 2 ZKR, netvorí žiaden majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

350

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

Konkurzná podstata teda nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Vladimír Karas, nar. 01.04.1953, trvale bytom 059 55 Ždiar
312, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K093798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bahleda Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kojatice 171, 082 32 Kojatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/646/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/646/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Ján Bahleda, nar. 21.02.1993, Kojatice 171, 082 32 Svinia,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem,
že konkurznú podstatu dlžníka, z dôvodu podľa § 167p ods. 2 ZKR, netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
teda nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ján Bahleda, nar. 21.02.1993, Kojatice 171, 082 32 Svinia,
k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K093799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voloch Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1845 / 1, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/667/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/667/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Martin Voloch, nar. 25.08.1988, Laborecká 1845/1, 066 01
Humenné, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
oznamujem, že konkurznú podstatu dlžníka, z dôvodu podľa § 167p ods. 2 ZKR, netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata teda nepokryje ani náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Martin Voloch, nar. 25.08.1988, Laborecká 1845/1, 066 01
Humenné, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K093800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rohaľ Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 520 / 8, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/67/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/67/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Milan Rohaľ, nar. 30.10.1975, trvale
bytom: Družstevná 520, 065 03 Podolinec (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáborová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ružbachy 283, 065 02 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/261/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/261/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Nataša Gáborová, nar.21.05.1973, trvale
bytom: Vyšné Ružbachy 283, 065 02 Podolinec (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prokop Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svit 1, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/400/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/400/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Peter Prokop 059 21 Svit (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Verčimák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemcovce 6, 082 12 Nemcovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/427/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/427/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Ján Verčimák, nar. 14.04.1971, 082 12
Nemcovce 6 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil
žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, 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

353

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

K093804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1210 / 105, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/687/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/687/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Ivan Čureja, nar. 1.5.1989,Podsadek 1210,
064 01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“)
nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňková Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Olšava 104, 090 32 Nižná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Františka Daňková, nar. 17.05.1985, Nižná
Olšava 104, 090 32 Nižná Olšava (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčkovský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1218 / 113, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1993

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/752/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/752/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Martin Korčkovský, nar.09.06.1993,
Podsadek 1218/113 104, 090 32 Nižná Olšava (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s
príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 98, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/800/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/800/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov
ako účastníkov konania zaniklo

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Rudolf Goroľ, nar.25.11.1961, Podskalka
5903/98, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišská Sidónia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 202/135, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/813/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/813/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/813/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Sidónia Šarišská, nar. 22.10.1972, SNP
202/135, 059 16 Hranovnica (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 773/2, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/146/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/146/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Irena Cinová, nar. 02.08.1949,
Orgovánová 773, 091 01 Stropkov (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľ Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 96, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/315/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/315/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Igor Goroľ, Podskalka 5903/96, 066 01
Humenné (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil
žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klepar 47/21, 086 12 Kurima
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/392/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/392/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Jaroslava Daňová,Klepár 47/21, 086 12
Kurima (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny
majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čech Alexej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1993 / 22, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/462/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/462/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Alexej Čech, nar. 13.08.1953, Severná
1993/22, 083 01 Sabinov (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“)
nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kocún Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/483/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/483/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Marián Kocún, nar. 21.2.1971,Mesto
Poprad, 058 01 Poprad (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“)
nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K093814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Fabián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/752/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/752/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Fabián Páčaj,nar. 20.09.1974, 058 01 Poprad, zastúpený Centrom
právnej pomoci – kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš oznamuje ,že do
správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01 Humenné v
pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

K093815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Fabián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
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Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/752/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/752/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Fabián Páčaj,nar. 20.09.1974, 058 01
Poprad,zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom
znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok pre účinné popretie pohľadávky
veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré
trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003

Výška preddavku

: 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

Variabilný symbol

: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

K093816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Fabián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/752/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/752/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Fabián Páčaj,nar. 20.09.1974, 058 01 Poprad,zastúpený Centrom právnej pomoci – kancelária Liptovský Mikuláš,
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov,
sp. zn.: 5OdK/752/2019 zo dňa 25.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Fabián Páčaj,nar. 20.09.1974, 058 01 Poprad,zastúpený Centrom právnej pomoci –
kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš , (hereinafter only “theDebtor“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 5OdK/752/2019, dated on 25.09.2019, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019.
Dňom 02.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 189/2019 on 01.10.2019.
Bankruptcy was declared on 02.10.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašo Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1788 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/719/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/719/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Gejza Kašo, nar. 20.10.1964, Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné,
podnikajuci pod obchodným menom Gejza Kašo, IČO : 34294341,miesto podnikania SNP 24, 066 01 Humenné ,
oznamuje ,že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01
Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

K093818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašo Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1788 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/719/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/719/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Gejza Kašo, nar. 20.10.1964, Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné, podnikajuci pod obchodným menom Gejza
Kašo, IČO : 34294341,miesto podnikania SNP 24, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/719/2019 zo dňa 11.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Gejza Kašo, nar. 20.10.1964, Podskalka 1788/31, 066 01 Humenné, Gejza Kašo,
IČO : 34294341,miesto podnikania SNP 24, 066 01 Humenné , (hereinafter only “theDebtor“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 2OdK/719/2019, dated on 11.09.2019, the
bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2019 dňa 17.09.2019.
Dňom 18.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 179/2019 on 17.09.2019.
Bankruptcy was declared on 18.09.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
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In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

K093819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašo Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1788 / 31, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/719/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/719/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Gejza Kašo, nar. 20.10.1964, Podskalka
1788/31, 066 01 Humenné, podnikajuci pod obchodným menom Gejza Kašo, IČO : 34294341,miesto podnikania
SNP 24, 066 01 Humenné oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003

Výška preddavku

: 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

Variabilný symbol

: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

K093820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1466/29, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/695/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/695/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Ladislav Pavlík nar. 03.07.1980, Študentská 1466/29, 069 01 Snina ,
oznamuje ,že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01
Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

K093821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1466/29, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/695/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/695/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Ladislav Pavlík nar. 03.07.1980, Študentská 1466/29, 069 01 Snina (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/654/2019 zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
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According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Ladislav Pavlík nar. 03.07.1980, Študentská 1466/29, 069 01 Snina , (hereinafter only
“theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 5OdK/695/2019, dated on
04.09.2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 174/2019 dňa 10.09.2019.
Dňom 11.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No.174/2019 on 10.09.2019.
Bankruptcy was declared on 11.09.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

K093822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlík Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1466/29, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/695/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/695/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Ladislav Pavlík nar. 03.07.1980,
Študentská 1466/29, 069 01 Snina oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003

Výška preddavku

: dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac
10 000 eur
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: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

K093823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Sergej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 659 / 89, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/672/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/672/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Sergej Ferenc nar. 04.10.1980, Zákutie 659/89, 086 33 Zborov ,
oznamuje ,že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01
Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

K093824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Sergej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 659 / 89, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/672/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/672/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.
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V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Sergej Ferenc nar. 04.10.1980, Zákutie 659/89, 086 33 Zborov (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/672/2019 zo dňa 02.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Sergej Ferenc nar. 04.10.1980, Zákutie 659/89, 086 33 Zborov , (hereinafter only
“theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 5OdK/672/2019, dated on
02.09.2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019.
Dňom 07.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 172/2019 on 06.09.2019.
Bankruptcy was declared on 07.09.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
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uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
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Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

K093825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenc Sergej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 659 / 89, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/672/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/672/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Sergej Ferenc, nar. 04.10.1980, Zákutie
659/89, 086 33 Zborov oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003
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: 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

Variabilný symbol

: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

K093826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 156 / 1, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/654/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/654/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Ladislav Mirga,nar. 07.08.1984, Partizánska 16/1, 059 01 Spišská Belá ,
oznamuje ,že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30, 066 01
Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308
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K093827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 156 / 1, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/654/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/654/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Ladislav Mirga,nar. 07.08.1984, Partizánska 156/1, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/654/2019 zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Ladislav Mirga,nar. 07.08.1984, Partizánska 16/1, 059 01 Spišská Belá , (hereinafter
only “theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 5OdK/654/2019,
dated on 27.08.2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 169/2019 dňa 03.09.2019.
Dňom 04.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 67/2019 on 03.09.2019.
Bankruptcy was declared on 04.04.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

381

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
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reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
theSlovak Republic according to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848
dated 20th May 2015.
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K093828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 156 / 1, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/654/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/654/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Ladislav Mirga,nar. 07.08.1984,
Partizánska 16/1, 059 01 Spišská Belá oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003

Výška preddavku

: 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

Variabilný symbol

: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

K093829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repašová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/571/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/571/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Valéria Repašová, nar. 19.05.1953, Pod Laščíkom 1192/22, 091 01
Stropkov , oznamuje ,že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova 30,
066 01 Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

K093830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repašová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/571/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/571/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
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Valéria Repašová, nar. 19.05.1953, Pod Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/571/2019 zo dňa 06.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Valéria Repašová, nar. 19.05.1953, Pod Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov ,
(hereinafter only “theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No.
2OdK/571/2019, dated on 06.08.2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2019 dňa 12.08.2019.
Dňom 13.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 154/2019 on 12.08.2019.
Bankruptcy was declared on 13.08.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
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If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
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).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

K093831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repašová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/571/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/571/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Valéria Repašová, nar. 19.05.1953, Pod
Laščíkom 1192/22, 091 01 Stropkov oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003

Výška preddavku

: 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

Variabilný symbol

: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

K093832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holubová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Radovan Muzika správca úpadcu: Andrea Holubová, nar. 02.03.1982, Hviezdoslavova 257/81, 059 16
Hranovnica , oznamuje ,že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese Štúrova
30, 066 01 Humenné v pracovných dňoch Pondelok až Piatok od 08:00hod- 12:00hod. a od 12:30 hod. do 14:30
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na
adrese správcu, emailom na adrese: radovanmuzika@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907 945 308

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holubová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors. Time limits to be observed.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Andrea Holubová, nar. 02.03.1982, Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica (ďalej len „Dlžník“), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/576/2019 zo dňa 07.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the European Parlament and Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor Andrea Holubová, nar. 02.03.1982, Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica ,
(hereinafter only “theDebtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No.
2OdK/576/2019, dated on 07.08.2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2019 dňa 13.08.2019.
Dňom 14.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 155/2019 on 13.08.2019.
Bankruptcy was declared on 14.08.2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and RestructuringABR")the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodgetheir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Radovan Muzika,
Štúrova 30, 066 01 Humenné, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriateapplication
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signatureof person
witch is authorized for submission of electronic filling.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
thecreditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

392

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
Spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza- restrukturalizacia.aspx

nasledovnom

linku:

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy,druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
andlegal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
thecondition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accountingunit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, orpossible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 3 ods.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/2848 z 20. mája 2015.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holubová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 257/81, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca úpadcu Andrea Holubová, nar. 02.03.1982,
Hviezdoslavova 257ú81, 059 16 Hranovnica oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.

Číslo účtu

: SK42 1111 0000 0068 5564 1003

Výška preddavku

: 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

Variabilný symbol

: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, číslo konania

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Fedor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 23, 086 22 Kobyly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Jakubek
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2012/751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty.
JUDr.Michal Jakubek ,so sídlom Dobrianskeho č.1651, 09301 Vranov nad Topľou správca úpadcu Marian
FEDOR, nar.23.12.1955 so sídlom Kobyly č.23, 08622 v súlade s ustanovením § 76ods.3/ zákona č.7/2005Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, /ďalej len ZKR/ týmto aktualizuje súpis všeobecnej
podstaty majetku úpadcu uverejnený v OVč.181/2013.Aktualizácia je z dôvodu nového ocenenia nehnuteľnosti.
40. Nehnuteľná veci/súboru nehnuteľných vecí.
Popis nehnuteľnej vecí:
EKN-parc.č.840 o výmere 3.328 m2,orná pôda zapísaná na LV č.1530 k.ú. Kobyly ,spoluvlastnícky podiel úpadcu:
v 1/1. Súpisová hodnota majetku: 9.800,00€.
vo Vranove nad Topľou17.10.2019
JUDr. Michal Jakubek, správca

K093836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolová Nataša, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 0, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Mgr. Nataša Sabolová, nar. 29.01.1970, Ruská Nová Ves 080 05,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/542/2019, v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1
v spojení s § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: druhé
Typ súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota
Predmet ponukového konania: súpisová zložka majetku poradové číslo 2 – Obchodný podiel v spoločnosti
DUSAB, s.r.o., IČO: 36513911, Sídlo: Ruská Nová Ves 24, 08005 Ruská Nová Ves, vedenej v OR SR
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 17094/P, výška obchodného podielu 10 .
Súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 170/2019 dňa 04.09.2019, pod podaním K077981.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu spisovú značku konkurzu 2OdK/542/2019, meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p k § 167q ods. 3 ZKR § 167p k § 167q ods. 3 ZKR správca poučuje
prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu.
Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167 r ods. 2 ZKR, že ak oprávnená osoba so
súhlasom dlžníka si uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto
ponukovom konaní, iba ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo
bankového účtu správcu, správca je povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku
úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý je predmetom tohto ponukového konania. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K093837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Miková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátky rad 670/94, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/663/2019-S1344

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
2OdK/663/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Valéria Miková, nar. 13.7.1983 bytom Krátky rad 670/94, Zborov 086 33 som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 21.10.2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K093838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sarňák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kaštieľom 1327 / 5, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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Súpisová zložka č. 3
Popis súpisovej zložky: Iná majetková hodnota – odkupná hodnota poistnej zmluvy Allianz – Slovenská
poisťovňa, a.s.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota: 1696,72 EUR
Deň zapísania do súpisu: 18.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K093839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sarňák Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kaštieľom 1327 / 5, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2019 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Žoldoš, správca vo vyššie uvedenej veci týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Predmet: Súpisová zložka majetku číslo 2, ktorá bola zaradená do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 115/2019 dňa 17.06.2019, K051918.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob
uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky
ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť
k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a zároveň priezvisko
dlžníka.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK48 0900 0000 0051 4173 5660.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosmail@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku.

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

K093840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávidová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čárskeho 264 / 6, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1978
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/208/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Jana
Dávidová v konkurze, Čárskeho 6, 040 01 Košice, nar. 9. 11. 1978 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu sa končí, keďže sa žiaden veriteľ neprihlásil v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 2, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 18. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K093841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 77, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/73/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Vojtech Fako, nar. 11.12.1956 trvale bytom Blažice 77, 044 16 Blažice podľa ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Košiciach, dňa 18.10.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
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K093842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Juh bez čísla, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/403/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/403/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Gabriel Kandráč, nar.
10. 9. 1951, bytom: 040 01 Košice – Juh, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Kandráč „Catley“,
s miestom podnikania: Južná trieda 61, 040 01 Košice – Juh, IČO: 32 518 633, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 30. 1. 1995, v súlade s ust. § 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“) týmto oznamuje, že po
preskúmaní pomerov dlžníka zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal konkurzu.
V zmysle § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenie uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
dlžníka, tieto oznámili správcovi v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K093843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Čisárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 467/10, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1977
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/404/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/404/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Margita Čisárová, nar. 07.03.1977, trvale bytom
Nám. Oceliarov 467/10, 040 15 Košice-Šaca (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Košiciach, dňa 18.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K093844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sylva Melicherová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 41, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/369/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Sylva Melicherová, nar. 25. 8. 1968, bytom: Nacina Ves 41, 072 21 Nacina
Ves v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K093845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zeleňáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokoľany 48, 044 56 Sokoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/342/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/342/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Iveta Zeleňáková, nar.: 26.01.1971, bytom: Sokoľany č. 48, 044 56
Sokoľany, potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V
Košiciach
JUDr. Miroslav Vereb, správca

dňa

K093846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Ftorek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Nad jazerom bez čísla, 040 12 Košice - Nad Jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/433/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/433/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Marek Ftorek, nar. 3.
11. 1971, bytom: 040 12 Košice-Nad Jazerom, v súlade s ust. § 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“) týmto
oznamuje, že po preskúmaní pomerov dlžníka zistil, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by podliehal
konkurzu.
V zmysle § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenie uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
dlžníka, tieto oznámili správcovi v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K093847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soláková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2018 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/95/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca podstaty dlžníka Katarína Soláková, narodená: 25.02.1968, bytom: Kamenný
obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Soláková, s miestom
podnikania: Kamenný obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34527397
(ďalej len
„dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 9OdK/95/2018 v súlade s ust.
§ 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje týmto:
3. kolo ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty
dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 22/2019 zo dňa 31.01.2019 a to:

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419

Celková
suma
EUR

Dátum
zapísania

Dôvod zapísania

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

v Právny dôvod vzniku pohľadávky
faktúra č. 17013 zo dňa 27.12.2017
splatná dňa 03.01.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
4.400,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
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28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 4.400,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

Deň vydania: 23.10.2019
faktúra č. 17012 zo dňa 03.11.2017
splatná dňa 10.11.2017 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 17011 zo dňa 01.10.2017
splatná dňa 08.10.2017 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18011 zo dňa 07.12.2018
splatná dňa 17.12.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18010 zo dňa 07.11.2018
splatná dňa 14.11.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18009 zo dňa 04.10.2018
splatná dňa 11.10.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18008 zo dňa 09.08.2018
splatná dňa 16.08.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18007 zo dňa 06.07.2018
splatná dňa 13.07.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18006 zo dňa 08.06.2018
splatná dňa 15.06.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18005 zo dňa 11.05.2018
splatná dňa 18.05.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18004 zo dňa 05.04.2018
splatná dňa 11.04.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18003 zo dňa 05.03.2018
splatná dňa 12.03.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18002 zo dňa 05.02.2018
splatná dňa 12.02.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18001 zo dňa 04.01.2018
splatná dňa 11.01.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ ).
Predmetom ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
Podmienky 3. kola ponukového konania:
1. Predmetom ponukového konania je súbor vyššie špecifikovaných pohľadávok.
2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Ľubica Gregušková,
správca, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves v zalepenej obálke opatrenej označením „
9OdK/95/2018 - PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej pätnástym dňom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
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Deň vydania: 23.10.2019

o 16.00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 16.00 hod. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac),
u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu, číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný a súhlas so
spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely ponukového konania. Každá ponuka musí byť
podpísaná oprávnenou osobou.
Najnižšia suma cenovej ponuky v 3. kole ponukového konania je minimálne 1.000,00
EUR. Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v banke: Fio
banka, a.s. č. účtu IBAN: IBAN SK2683300000002901296688 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v celom rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 9OdK/95/2018 ,
b) v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.
Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.
Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave,
v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť na tel.
č.: 0948 050 685 v úradných hodinách alebo prostredníctvom e-mailu : lubica.greguskova@gmail.com.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K093848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varšo Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uloža 30, 053 71 Uloža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Pavol Varšo, nar. 06.09.1975, bytom: Uloža 30, 053 71 Uloža, podnikajúci
pod obchodným menom Pavol Varšo – VAMONT, s miestom podnikania Kežmarská cesta 1826/63, 054 01
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

Levoča, IČO: 37 480 634, sp. zn.: 31OdK/6/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty a majetku zahrnutého do súpisu majetku
oddelenej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č. 75/2019 zo dňa 16.04.2019 (K032370
a K032371) vrátane majetku doplneného do súpisu majetku oddelenej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 172/2019 zo dňa 06.09.2019 a to:

VŠEOBECNÁ PODSTATA:
Majetok
Poradové Súpisová Opis súpisovej hodnoty majetku
číslo
zložka
Hodnota Mena spoluvlastnícky podiel úpadcu
majetku
pozemok
- parc.
EKN č.
138/1
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
1
17,84 € EUR 15\9152
21\45760
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
32099 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/32
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
2
obec
0,11 € EUR 15\9152
21\45760
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
192 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/33
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
3
obec
0,51 € EUR 15\9152
21\45760
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
923 m2 *
pozemok

Zápis do súpisu
Deň
Dôvod
zapísania zapísania
majetku majetku

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4

5

6

7

- parc.
EKN č.
138/34
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1187 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/42
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
231 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/43
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1460 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/46
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
2404 m2

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

0,66 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,13 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,81 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,34 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8

9

10

11

*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/47
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
2,18 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
3922 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/50
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
7,60 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
13673 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/52
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
5,76 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
10372 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/55
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
15,05 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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12

13

14

15

pozemok
o výmere
27076 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/62
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
2,01 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
3619 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/64
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
1,73 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
3121 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/73
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
7,30 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
13130 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/74
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
7,65 €
Doľany
okres
Levoča

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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16

17

18

19

druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
13771 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/77
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
23,10 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
41579 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/78
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
6,73 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
12111 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/79
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
8,62 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
15515 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/81
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
7,20 €

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
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19

20

21

22

7,20 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
12958 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/85
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
5,15 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
9262 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/87
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
7,39 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
13300 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/90
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,28 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
496 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/93
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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23

24

25

26

Doľany
obec
0,01 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
22 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/96
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,06 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
115 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/104
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
7,61 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
13687 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/106
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,06 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
112 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/108
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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27

28

29

30

Doľany
obec
5,98 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
10753 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/112
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,31 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
549 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
139/3
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,92 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1648 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
139/4
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,07 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
121 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
140/1
zapísaná
na LV č.
289 pre

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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31

32

33

34

k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
7972 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
140/2
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
6414 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
140/3
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1083 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
141/1
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- ostatná
plocha o
výmere
1153 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
141/2

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

4,43 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

3,56 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,60 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,28 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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35

36

37

38

zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- ostatná
plocha o
výmere
125 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
142/1
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- trvalý
trávny
porast o
výmere
699 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
144/1
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1908 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/2
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
6772 m2
*
pozemok
- parc.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

0,14 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,21 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,06 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

3,76 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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39

40

41

42

EKN č.
144/3
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
6343 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/4
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
6785 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/5
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
7128 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/6
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
8021 m2

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

3,52 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

3,77 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

3,96 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

4,46 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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43

44

45

46

*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/7
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
2256 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/8
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1088 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/9
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3988 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/10
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

1,25 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,60 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

2,22 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,92 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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47

48

49

50

pôda o
výmere
3458 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/11
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
2627 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/12
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
2875 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/13
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3467 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/14
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

1,46 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,60 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,93 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,86 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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51

52

53

54

druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3347 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/15
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
2,08 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3571 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/16
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
1,98 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3555 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/17
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
2,08 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3738 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/18
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
1,95 €

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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54

55

56

57

1,95 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3510 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/19
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,02 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
31 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
144/20
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
1,86 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3339 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/21
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
1,67 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3005 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/22
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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58

59

60

61

Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3349 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/23
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3464 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/24
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3506 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144/26
zapísaná
na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
4116 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
145/2
zapísaná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

1,86 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,92 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

1,95 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

2,29 €

EUR 15\9152

21\45760

7\9152

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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62

63

64

65

na LV č.
289 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- trvalý
trávny
porast o
výmere
541 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
145/3
zapísaná
na LV č.
307 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- trvalý
trávny
porast o
výmere
662 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
178/2
zapísaná
na LV č.
307 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- trvalý
trávny
porast o
výmere
954 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
205/3
zapísaná
na LV č.
307 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1266 m2
*
pozemok
- parc.

Konkurzy a reštrukturalizácie

7\9152

Deň vydania: 23.10.2019

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,16 €

EUR 15\9152

21\45760

0,18 €

EUR 15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,26 €

EUR 15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,65 €

EUR 15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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66

67

68

69

EKN č.
205/4
zapísaná
na LV č.
307 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1209 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
205/5
zapísaná
na LV č.
307 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1070 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/39
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
82 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/40
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1342 m2
*

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

0,62 €

EUR 15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,55 €

EUR 15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

0,05 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,75 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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70

71

72

73

pozemok
- parc.
EKN č.
138/48
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
7898 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/49
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
5982 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/51
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
8006 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/53
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

4,39 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

3,32 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

4,45 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,07 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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74

75

76

77

o výmere
134 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/54
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1342 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/56
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
177 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/57
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
5610 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/58
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

0,75 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,10 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

3,12 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,13 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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78

79

80

81

pozemok
o výmere
230 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/59
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
476 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/63
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
4078 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/65
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
37 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/66
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

0,26 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

2,27 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,02 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,02 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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82

83

84

85

pozemok
o výmere
43 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/82
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
6,46 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
11618 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/84
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
9,75 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
17547 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/88
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,65 €
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
1162 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/91
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
0,04 €
Doľany
okres
Levoča
druh

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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86

87

88

89

pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
68 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/95
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
2223 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/103
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
300 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
138/105
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
5329 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/107
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
Doľany
okres
Levoča

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

1,24 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

0,17 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

2,96 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

5,71 €

EUR 1400\1921920

15\9152

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR
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Konkurzy a reštrukturalizácie

druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
10278 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/113
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
90
13,35 € EUR 1400\1921920
15\9152
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
24017 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/114
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
91
1,87 € EUR 1400\1921920
15\9152
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
3363 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
138/116
zapísaná
na LV č.
331 pre
k.ú.
Doľany
obec
92
4,41 € EUR 1400\1921920
15\9152
Doľany
okres
Levoča
druh
pozemku
- lesný
pozemok
o výmere
7937 m2
*
Majetok
Poradové Súpisová Opis súpisovej hodnoty majetku
číslo
zložka
Hodnota Mena spoluvlastnícky podiel úpadcu
majetku
pozemok
- parc.
EKN č.
139
zapísaná
na LV č.

Deň vydania: 23.10.2019

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

21\45760

§ 167h
7\9152 25/03/19 ods. 1
ZKR

Zápis do súpisu
Deň
Dôvod
zapísania zapísania
majetku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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93

94

95

96

674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
72,68 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
41521 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
142
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
1,69 €
Klčov
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
965 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
143
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
96,35 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
55041 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
144
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
3,33 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1900 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
182
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

§ 167h

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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97

98

99

100

101

obec
0,99 €
Klčov
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
564 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
193
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
0,51 €
Klčov
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
291 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
194
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
0,12 €
Klčov
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
66 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
195/1
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
3,05 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1744 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
195/2
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
4,68 €
okres
Levoča
druh

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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102

103

104

105

pozemku
- orná
pôda o
výmere
2673 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
196
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
7,00 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3997 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
197
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
3,17 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1811 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
198
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
14,75 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
8426 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
199
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
95,45 €
okres
Levoča
druh
pozemku

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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106

107

108

109

- orná
pôda o
výmere
54530 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
200
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
48,19 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
27529 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
201
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
145,69 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
83228 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
202
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
26,31 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
15028 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
203
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
0,85 € EUR
Klčov
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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110

111

112

113

pôda o
výmere
488 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
204
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
25,34 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
14476 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
205
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
185,43 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
105930
m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
139
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
99,65 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
56928 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
207/1
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
70,97 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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114

115

116

117

40544 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
207/2
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
2,75 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1572 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
208
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
3,82 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
2180 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
209
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
4,02 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
2297 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
210
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
38,54 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
22017 m2

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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118

119

120

121

*
pozemok
- parc.
EKN č.
211
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
41,57 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
23748 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
212
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
114,39 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
65348 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
213
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
4,05 € EUR
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
2314 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
214/1
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
1 224,60
Klčov
EUR
€
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
699578
m2 *

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR
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122

123

124

pozemok
- parc.
EKN č.
214/2
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
1,09 €
Klčov
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
620 m2 *
pozemok
- parc.
EKN č.
216
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
5,42 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
3099 m2
*
pozemok
- parc.
EKN č.
217
zapísaná
na LV č.
674 pre
k.ú. Klčov
obec
Klčov
2,30 €
okres
Levoča
druh
pozemku
- orná
pôda o
výmere
1313 m2
*

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

EUR 5\6864

15\9152

1\2860

3\4576

§ 167h
25/03/19 ods. 1
ZKR

ODDELENÁ PODSTATA:
Majetok
Poradové
číslo

6
7
8

Opis súpisovej hodnoty majetku
spoluvlastnícky
Hodnota Mena
podiel úpadcu

Súpisová zložka majetku

pozemok - parc. EKN č. 138/1 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
6,05 €
pozemok o výmere 32099 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/32 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,04 €
pozemok o výmere 192 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/33 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,17 €
pozemok o výmere 923 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/34 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.

Zápis do súpisu
Dôvod
Deň zapísania
zapísania
majetku
majetku

EUR 1400\1921920

03/09/19

§ 167h ods. 1
ZKR

EUR 1400\1921920

03/09/19

§ 167h ods. 1
ZKR

EUR 1400\1921920

03/09/19

§ 167h ods. 1
ZKR
§ 167h ods. 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Konkurzy a reštrukturalizácie

Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,22 €
pozemok o výmere 1187 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/42 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,04 €
pozemok o výmere 231 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/43 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,28 €
pozemok o výmere 1460 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/46 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,45 €
pozemok o výmere 2404 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/47 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,74 €
pozemok o výmere 3922 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/50 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,58 €
pozemok o výmere 13673 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/52 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
1,96 €
pozemok o výmere 10372 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/55 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
5,10 €
pozemok o výmere 27076 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/62 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,68 €
pozemok o výmere 3619 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/64 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,59 €
pozemok o výmere 3121 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/73 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,48 €
pozemok o výmere 13130 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/74 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,60 €
pozemok o výmere 13771 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/77 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
7,84 €
pozemok o výmere 41579 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/78 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,28 €
pozemok o výmere 12111 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/79 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,92 €
pozemok o výmere 15515 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/81 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,44 €
pozemok o výmere 12958 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/85 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
1,75 €
pozemok o výmere 9262 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/87 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
2,51 €
pozemok o výmere 13300 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/90 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,09 €
pozemok o výmere 496 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/93 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,01 €
pozemok o výmere 22 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/96 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný
0,02 €
pozemok o výmere 115 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/104 zapísaná na LV č. 289 pre
k.ú. Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný 2,58 €
pozemok o výmere 13687 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/106 zapísaná na LV č. 289 pre
k.ú. Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný 0,02 €
pozemok o výmere 112 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/108 zapísaná na LV č. 289 pre
k.ú. Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný 2,03 €
pozemok o výmere 10753 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 138/112 zapísaná na LV č. 289 pre
k.ú. Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - lesný 0,10 €
pozemok o výmere 549 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 139/3 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
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Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,31 €
o výmere 1648 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 139/4 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,02 €
o výmere 121 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 140/1 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,50 €
o výmere 7972 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 140/2 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,21 €
o výmere 6414 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 140/3 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,20 €
o výmere 1083 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 141/1 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - ostatná
0,33 €
plocha o výmere 1153 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 141/2 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - ostatná
0,04 €
plocha o výmere 125 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 142/1 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - trvalý
0,05 €
trávny porast o výmere 699 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/1 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,36 €
o výmere 1908 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/2 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,28 €
o výmere 6772 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/3 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,20 €
o výmere 6343 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/4 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,28 €
o výmere 6785 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/5 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,34 €
o výmere 7128 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/6 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 1,51 €
o výmere 8021 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/7 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,43 €
o výmere 2256 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/8 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,21 €
o výmere 1088 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/9 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,75 €
o výmere 3988 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/10 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,65 €
o výmere 3458 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/11 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,50 €
o výmere 2627 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/12 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,54 €
o výmere 2875 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/13 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,65 €
o výmere 3467 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/14 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,63 €
o výmere 3347 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/15 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,67 €
o výmere 3571 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/16 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,67 €
o výmere 3555 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/17 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
0,70 €
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda
o výmere 3738 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/18 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
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Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,66 €
o výmere 3510 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/19 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,01 €
o výmere 31 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/20 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,63 €
o výmere 3339 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/21 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,57 €
o výmere 3005 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/22 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,63 €
o výmere 3349 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/23 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,65 €
o výmere 3464 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/24 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,66 €
o výmere 3506 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 144/26 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - orná pôda 0,78 €
o výmere 4116 m2 *
pozemok - parc. EKN č. 145/2 zapísaná na LV č. 289 pre k.ú.
Doľany obec Doľany okres Levoča druh pozemku - trvalý
0,04 €
trávny porast o výmere 541 m2 *
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(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
* Hodnota pozemkov určená výpočtom aj na základe Prílohy č. 1 k zák. č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č.
465/2008 Z. z.
* Pozemky sa prevádzajú ako celok z dôvodu, že tvoria Spoločnú nehnuteľosť v zmysle zák. č. 97/2013 Z. z.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V II. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú a oddelenú podstatu za najvyššiu
ponuku. Predmet speňažovania sa v II. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku
- hnuteľných vecí v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 75 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 2 021.77,- Eur (slovom dvetisíc dvadsaťjeden eur 77 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 31OdK/6/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB+ODD_PODST(II)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.

Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, správca

K093849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Eleonóra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľnička 64, 076 53 Soľnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/420/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/420/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR správca úpadcu: Eleonóra Horváthová, nar.: 14.04.1967, bytom: Soľnička č. 64, 076
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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53 Soľnička, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/420/2019, vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu:
Súpisová zložka majetku:
č.
Opis
záp.
·

nehnuteľnosť: byt č. 6, 2. poschodie, vchod č. 123, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 123,
nachádzajúca sa na parc. registra „C“ č. 220/5, ktorý je zapísaný na LV č. 642 pre okres Košice - okolie,
obec PEDER, kat. územie Peder, spoluvlastnícky podiel v 1/8.

Súpisová
hodnota
1500

Mena
Euro

a to za 100 % súpisovej hodnoty.
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ sp. zn.
32OdK/420/2019, NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu – Hrnčiarska č. 3, 040 01
Košice - do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť pre
aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že záloha na celú kúpnu cenu musí byť zložená na účet správcu č.: SK91
1111 0000 0068 2636 6006, a to v lehote na predkladanie ponúk;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak
ide o živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.

Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Pri výbere záujemcu
rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pri rovnakej ponuke viacerých záujemcov rozhodne žreb správcu. Z
otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

Košice, 18.10.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K093850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Peter Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom: Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské
Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hrobár – PEAL – SYSTÉM, s miestom podnikania Starý
Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516 491, sp. zn.: 31OdK/143/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade
s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 120/2019 zo dňa 24.06.2019 a to:
Majetok
Poradové
číslo

1

Súpisová zložka majetku

Opis súpisovej hodnoty majetku
Hodnota
spoluvlastnícky
Mena
(istina)
podiel úpadcu

Zápis do súpisu
Dôvod
Deň zapísania
zapísania
majetku
majetku

osobné vozidlo Renault Megane 1.4i, VIN:
VF1BM0B0H27693013, ŠPZ:LE-550BE, pojazdné preskočený rozvod

1 500,00 € EUR 1\1

17/06/19

§ 167h ods. 1
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú a oddelenú podstatu za najvyššiu
ponuku. Predmet speňažovania sa v I. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku
- hnuteľných vecí v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 100 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 1 500.00,- Eur (slovom tisícpäťsto eur 00 centov).
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 31OdK/143/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA
VSB_PODST_MEGANE(I)-NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží farebnú
fotokópiu preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod. Správca si vyhradzuje právo verejné
ponukové kolo kedykoľvek zrušiť; všetky predložené ponuky správca vysporiada do 30 dní odo dňa
zrušenia verejného ponukového kola.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu vyhodnotenia ponúk. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu
speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.
Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 ZKR speňažením predmetov speňaženia zanikajú na nich viaznuce
zabezpečovacie práva prihláseného zábezpečeného veriteľa a všetky neskoršie zabezpečovacie práva.

Mgr. Richard Žolna, správca

K093851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROJA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edisonova 1177/45 / 0, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty úpadcu ROJA, spol. s.r.o. so sídlom Edisonova 1177/45, 040 18 Košice, IČO:
31726143 JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov týmto zverejňuje doplnenie súpisu
všeobecnej konkurznej podstaty o nove súpisové zložky majetku:
Súpisová zložka majetku č.: 20, Popis hnuteľnej veci: Rozbrusovačka, typ:KDR 300PR výrobca: KDR Rychnov ,
Rok výroby (približne): neuvedené, Evidenčné číslo: neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Celková
hmotnosť: neuvedené, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 34,00 EUR, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 21, Popis hnuteľnej veci: Kompresor Universal, typ: UNI 650-90 výrobca: Schneider
Germany, Rok
výroby
(približne):
neuvedené,
Stav
opotrebovanosti:
opotrebovaný, Umiestnenie:
Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 371,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 22, Popis hnuteľnej veci: Zváračka typ:WTU 315.30,výrobca: MEZ Brumov,Rok
výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 81,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 23, Popis hnuteľnej veci: Elektrocentrála typ:ECM, výrobca: Honda, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 124,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 24, Popis hnuteľnej veci: Brúska stolová, typ:ELKO B175 výrobca:Elko Nový Knín
CZ,Rok výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6,
071 01 Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 21,50,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 25, Popis hnuteľnej veci: Elektroponické Búracie kladivo typ BX1101i výrobca
Herman, Rok
výroby
(približne):
neuvedené,
Stav
opotrebovanosti:
opotrebovaný, Umiestnenie:
Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 207,50,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 26, Popis hnuteľnej veci: Elektrické búracie kladivo, typ:TE-75 výrobca Hilti, Rok
výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 81,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 27, Popis hnuteľnej veci: Sekacie kladivo elektrické,typ:GSH, výrobca: Bosch, Rok
výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebované, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 82,50,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 28, Popis hnuteľnej veci: Vŕtacie a sekacie kladivo bez označenia, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebované, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 13,50,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 29, Popis hnuteľnej veci: Skriňa otvorená vysoká, hnedej farby Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 10,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 30, Popis hnuteľnej veci: Stolík drevený nízky, hnedej farby, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 8,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 31, Popis hnuteľnej veci: Skriňa presklená poškodená, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 9,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 32, Popis hnuteľnej veci: Skriňa oblúková poškodená,hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 6,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 33, Popis hnuteľnej veci: Registračka päťdielna, poškodená,, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 8,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová zložka majetku č.:34, Popis hnuteľnej veci: Skriňa presklenná vysoká, poškodená, hnedej farby, Rok
výroby (približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 22,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 35, Popis hnuteľnej veci: Skriňa nízka, hnedej farby poškodená, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 6,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 36, Popis hnuteľnej veci: Konferenčný drevený stolík hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 10,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 37, Popis hnuteľnej veci: Skriňa jednodverová drevená hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 7,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 38, Popis hnuteľnej veci: Skrinka drevená, dvojdverová, hnedej farby Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 11,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 39, Popis hnuteľnej veci: Skriňa presklenná vysoká, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 14,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 40, Popis hnuteľnej veci: Sedačka čiernej farby, poškodená, Rok výroby (približne):
neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 46,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 41, Popis hnuteľnej veci: Skladový vozík, Rok výroby (približne): neuvedené, Stav
opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania
do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 190,- EUR,
Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 42, Popis hnuteľnej veci: Kovová skrinka, Rok výroby (približne): neuvedené, Stav
opotrebovanosti: opotrebovaná, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania
do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 38,- EUR, Dátum
zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 43, Popis hnuteľnej veci: Kancelársky konferenčený stôl hnedej farby, Rok výroby
(približne): neuvedené, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01
Michalovce, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 14,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
Súpisová zložka majetku č.: 44, Popis hnuteľnej veci: Plát drevený poškodený, Rok výroby (približne): neuvedené,
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Umiestnenie: Priemyselná1713/6, 071 01 Michalovce, Dôvod zapísania
do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 9,- EUR, Dátum
zápisu do súpisu majetku: 18.10.2019.
JUDr. Matúš Čepček, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voroničová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 1343/94, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/409/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/409/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Výška
istiny v
EUR

Por.
číslo

Pohľadávka z účtu
Číslo účtu / IBAN / charakteristika:
v banke:

1.

IBAN SK25 0200 0000 0026 9017 6351 Právny
Všeobecná
dôvod: preddavok na úhradu paušálnej odmeny 500,00 €
úverová banka, a.s.
správcu

Dôvod
Súpisová
zapísania do
hodnota EUR
súpisu
500,00 €

§ 167h ods. 1
ZKR

Deň zapísania
do súpisu
18.10.2019

JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587
týmto ako správca dlžníka: Adriana Voroničová, narodená: 28.03.1977, bytom: Masarykova 1343/94, 071 01
Michalovce (ďalej len ako „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca
pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca zároveň vyzýva veriteľov, vzhľadom na to, že vo vyššie uvedenej veci nebol zistený žiaden majetok a v
zmysle ust. § 167v ZKR môže dôjsť ku zrušeniu konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka predniesli v zmysle § 166i ods. 2
ZKR takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca

K093853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 724 / 11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/240/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/240/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Mária Dudyová, nar. 27.03.1979, bytom:
Cintorínska 724/11, 056 01 Gelnica, sp. zn.: 30OdK/240/2019.

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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Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K093854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROJA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edisonova 1177/45 / 0, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca úpadcu ROJA, spol. s.r.o., so sídlom:
Edisonova 1177/45, 040 18 Košice, IČO: 31 726 143 týmto zverejňuje zmenu súpisovej hodnoty jednotlivých
súpisových zložiek majetku zapísaných do všeobecnej konkurznej podstaty zverejnených v Obchodnom vestníku
č. 105/2019 dňa 03.06.2019 na základe vyhotoveného znaleckého posudku č. 84/2019 znaleckou organizáciou
SK ACTIVE, s.r.o. Agátova 6, 075 01 Trebišov:
Súpisová zložka majetku č.: 1, Popis hnuteľnej veci: stojan pre odvíjanie mikrotrubiek, Výrobné číslo:
041/13/2017, Farba: strieborná, Rok výroby (približne): 2017, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková
hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok):
1/1; Súpisová hodnota: 2.315,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.04.2019, Zmena súpisovej hodnoty
dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 3, Popis hnuteľnej veci: Zváračka optických vlákien S179A, Výrobné číslo: 2863,
Farba: čierna, Rok výroby (približne): neuvedené, Evidenčné číslo: 2863, Stav opotrebovanosti: opotrebovaná,
Celková hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
(zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 2.243,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.04.2019.Zmena súpisovej
hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 4, Popis hnuteľnej veci: Zafukovací stroj NanoFlow kit, Výrobné číslo: Serial No.
9328, Farba: šedá, Rok výroby (približne): neuvedené, Evidenčné číslo: 1800, Stav opotrebovanosti:
opotrebovaný, Celková hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 2.171,-EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku:
29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 5, Popis hnuteľnej veci: Špeciálny príves - kompresor, Výrobné číslo:
YA306247380713526, Farba: žltá, Rok výroby: 2016, Evidenčné číslo: KE 286 YO, Stav opotrebovanosti:
opotrebovaný, Celková hmotnosť: 1900kg, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky
podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 5.768,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku:
29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 6, Popis hnuteľnej veci: nákladný automobil značky Renault Mascot, Výrobné číslo:
VIN: VF656ANA000007309, Druh vozidla: nákladný automobil, Farba: biela, Rok výroby:2009, Evidenčné číslo:
KE 562 GS, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková hmotnosť: 3500kg, Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.320 EUR, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 7, Popis hnuteľnej veci: nákladný automobil značky Nissan Navara, Výrobné číslo:
VIN: VSKCVND40U0450985, Druh: nákladný automobil, Farba: biela, Rok výroby: 2012, Evidenčné číslo: KE 594
KU, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková hmotnosť: 2805kg, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 3.468 EUR, Dátum zápisu do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku: 29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 8, Popis hnuteľnej veci: nákladný automobil značky Renault Master FD, Výrobné
číslo: VIN: VF1FDCUL528181219, Druh: nákladný automobil, Farba: biela, Rok výroby2003, Evidenčné číslo: KE
227 CS, Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková hmotnosť: 3500kg, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo
úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 729,- EUR, Dátum zápisu do súpisu
majetku: 29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 9, Popis hnuteľnej veci: osobný automobil značky Renault Megane M
BM0F05,Výrobné číslo: VIN: VF1BM0F0528201413, Druh: osobný automobil, Farba: šedá, Rok výroby 2003,
Evidenčné číslo: KE 925 CS, Stav opotrebovanosti: opotrebované, Celková hmotnosť: neuvedené, Dôvod
zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 361,EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku: 29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 10, Popis hnuteľnej veci: zásoby materiálu – súbor tovaru rôznych napájacích káblov
a súčastí k ním, Stav opotrebovanosti: opotrebované, Celková hmotnosť: neuvedené, Dôvod zapísania do súpisu:
vlastníctvo úpadcu; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 13.538,27 EUR, Dátum
zápisu do súpisu majetku: 29.04.2019.Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
Súpisová zložka majetku č.: 11, Popis hnuteľnej veci: prívesný vozík značky Vezeko Cargo E30.4, Výrobné číslo:
VIN:TJ5R2B2X0H1067149, Druh: nákladný príves, Farba: šedá, Rok výroby:2017, Evidenčné číslo: KE 113 YO,
Stav opotrebovanosti: opotrebovaný, Celková hmotnosť: 3000kg, Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: (zlomok): 1/1; Súpisová hodnota: 1.625,- EUR, Dátum zápisu do súpisu majetku:
29.04.2019 Zmena súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY:
12.AGS, spol. s.r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, IČO: 31 618 375 Peňažná pohľadávka voči AGS, spol.
s.r.o. za dodanie projektovej dokumentácie pre ÚK, číslo FA: 2018009 súpisová hodnota: 159,57 Eur Zmena
súpisovej hodnoty dňa: 17.10.2019
13.Ladislav Gabor, Košické Oľšany 43, 044 42 Košické Oľšany, IČO: 37 642 740 Peňažná pohľadávka voči
Ladislav Gabor za prenájom mechanizácie, číslo FA: 2018027 súpisová hodnota: 0,- Eur Zmena súpisovej
hodnoty dňa: 17.10.2019
14.LYNX s.r.o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice, IČO: 00 692 069 Peňažná pohľadávka voči LYNX s.r.o.
Košice za stavebnú činnosť, číslo FA: 2130005 súpisová hodnota: 0,- Eur Zmena súpisovej hodnoty dňa:
17.10.2019
15.FS – Frame s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 220 306 Peňažná
pohľadávka voči FS – Frame s.r.o. za prenájom strojov – Kompresor Atlas Copco XAS186 + príslušenstvo,
Plumetop Minijet P02 + príslušenstvo, Fremco Nanoflow + príslušenstvo, číslo FA: 2018039
16.FS – Frame s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 220 306 Peňažná
pohľadávka voči FS – Frame s.r.o. za dodávku materiálu Košice-Západ a dodávku materiálu Košíce-Púchovská,
číslo FA: 2018040
17.FS – Frame s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 220 306 Peňažná
pohľadávka voči FS – Frame s.r.o. za prenájom strojov – Zváračka optických vlákien + príslušenstvo, Plumetop
Minijet P02 + príslušenstvo, Fremco Nanoflow + príslušenstvo, číslo FA: 2018041
18.FS – Frame s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 220 306 Peňažná
pohľadávka voči FS – Frame s.r.o. za prenájom strojov – 3D zváračka FITEL S 179, číslo FA: 2019001
19.FS – Frame s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO: 50 220 306 Peňažná
pohľadávka voči FS – Frame s.r.o. za dodávku materiálu, číslo FA: 2019002 Súpisová hodnota spolu za súpisovú
žložku majetku č. 15 až č. 19( FS FRAME s.r.o) vo výške 3.208,92 EUR, Zmena súpisovej hodnoty dňa:
17.10.2019
JUDr. Matúš Čepček, správca
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K093855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri štadióne 511/21, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/429/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/429/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, značka správcu: S 1701, ako správca
dlžníka Zsolt Horňák, narodený: 13.06.1981, bytom: Pri štadióne 511/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, pod číslom
konkurzného konania sp.zn. 31OdK/429/2019 vyhlasuje v zmysle § 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. 198/2019 zo dňa 14.10.2019.
1) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec – motorové vozidlo, Druh majetku: Osobný automobil, Označenie:
Ford Focus, Výrobné číslo: WFONXXGCDNYE37313, Evidenčné číslo: TV885CJ, Kde sa majetok nachádza:
bydlisko úpadcu, Súpisová hodnota majetku: 800,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu,
Dátum zápisu do súpisu majetku: 09.10.2019
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 –
31OdK/429/2019 – 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

450

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

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 konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1701

K093856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Celba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 2, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/333/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Vladimír Celba, nar. 13.12.1966, trvale bytom Postupimská 2, 040 22 Košice,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 25.04.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Vladimír Celba, nar. 13.12.1966, trvale bytom Postupimská 2, 040 22
Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Vladimír
Celba, nar. 13.12.1966, trvale bytom Postupimská 2, 040 22 Košice, uznesením Okresného súdu Košice I. č.k.
32 OdK/333/2019 zo dňa 09.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019, v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 18.10.2019

Ing. Peter Duhoň, správca
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K093857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Csiszár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 472/11, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/413/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/413/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, správca dlžníka: Tomáš Csiszár, nar. 22. 1. 1976, bytom: Námestie oceliarov 472/11,
040 15 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Csiszár, s miestom podnikania: Námestie oceliarov
472/11, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 52271536, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 18. 4. 2019,
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K093858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škop Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palešovo námestie 208 / 16, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/353/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/353/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Ondrej Škop, narodený:
30.11.1960, bytom: Palešovo nám. 208/16, 053 04 Spišské Podhradie (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľná vec:
Číslo súpisovej zložky

1.

Dôvod
zápisu Dátum
zápisu
Popis hnuteľnej veci
do súpisu majetku do súpisu majetku

§ 167h ods. 1 ZKR 18.10.2019

Spoluvlastnícky
Súpisová hodnota v
podiel
(zlomok)
€
Dlžníka

Osobné motorové vozidlo zn.
Škoda
Octavia,
ŠPZ:
LE782BC,
výr.č.: 1/1
TMBZZZ1U8W2094547,
farba: šedá metalíza

500,-

JUDr. Gabriel Šoltés, správca
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K093859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 87, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/440/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/440/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť LV č. 646, kat. územie: Slivník, obec: Slivník, okres: Trebišov, a to:
- pozemok parc. č. 1164/5 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera: 21 140 m2,
- pozemok parc. č. 1165/14 vedený v reg. „E“, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera: 6 660 m2.
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/4 k celku
Súpisová hodnota: 2 200,- €

Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť LV č. 1126, kat. územie: Slivník, obec: Slivník, okres: Trebišov, a to:
- pozemok parc. č. 1165/114 vedený v reg. „E“, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera: 1 313 m2.
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/4 k celku
Súpisová hodnota: 100,- €

JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K093860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Gelda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 2, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/322/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/322/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie výsledku verejného ponukového konania
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JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Ondrej Gelda, nar.
18. 11. 1964, bytom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Gelda STAV –
BAR, s miestom podnikania: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 32 999 054, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 5. 1. 2011 týmto oznamuje, že 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol publikovaný v OV č. 190/2019 dňa 2. 10. 2019 bolo
neúspešné, keďže sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K093861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Gelda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 2, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/322/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/322/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Ondrej Gelda, nar.
18. 11. 1964, bytom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Gelda STAV –
BAR, s miestom podnikania: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 32999054, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 5. 1. 2011 týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 190/2019 dňa 2. 10. 2019 (pod pol. K088112),,
a to:
Obchodný podiel v spoločnosti QUATRO Rožňava, s.r.o., so sídlom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO:
31702601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 5744/V. Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 6 639,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie Ondrej Gelda – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK94 8330 0000 0022 0130 6507,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
4. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 643 080 alebo
na e-mailovej adrese: daniela.tarhajova@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K093862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ICOMA spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 568 902
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/28/2018 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/28/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty úpadcu: ICOMA spol. s r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov,
IČO: 36 568 902 oznamuje, že do kancelárie správcu bola dňa 2. 10. 2019 doručená, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika – Daňový
úrad Košice, Železničná 1, Košice, IČO: 424995000018 s celkovou uplatnenou výškou 14 628,50 EUR.
Pohľadávky veriteľa boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K093863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 270 / 74, 078 01 Veľké Ozorovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/219/2019 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/219/2019
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 , správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod číslom S1613 (ďalej len "Správca") dlžníka:
Ivan Kováč, narodený 28.04.1980, bytom Hlavná 270/74, 078 01 Veľké Ozorovce, 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 prihlasovacieho lehoty na
prihlásenie pohľadávok:

1, bola dňa 01.08.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: OTP Banka Slovensko,
a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916 vo výške prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 14.090,35,EUR.

2, bola dňa 02.10.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: BNP PARIBAS
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PERSONAL FINANCE SA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1,
75009 Paríž, Francúzko, 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, Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713 vo výške prihlásenej
nezabezpečenej pohľadávky 4.958,72,- EUR.
Správca všetky vyššie uvedené pohľadávky oboch veriteľov zapísal do zoznamu pohľadávok.

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

K093864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 527/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/313/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/313/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/313/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Anna Kotlárová, nar. 26.12.1992, trvale bytom Hájok č. 527/4, 052 01 Spišská Nová
Ves podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K093865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 527/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/313/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/313/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Kotlárová, nar. 26.12.1992, bytom Hájik 527/4, 052 01 Spišská Nová
Ves na základe ustanovenia 167p ods. 2 ZKR vylučuje zo súpisu majetku úpadcu:
Súpisová položka 1:
Osobné motorové vozidlo, ŠKODA FABIA, EČV: SN118CU, VIN TMBPH16YX23541732, farba: modrá.
Deň zapísania: 08.09.2019;

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 100,00 €
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K093866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobranská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 498 / 22, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/329/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/329/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca navrhovateľa – dlžníka Eva Dobranská, nar. 20.08.1970 zverejňuje konečný rozvrh výťažku zo
speňaženia:
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31OdK/329/2019 zo dňa 10.07.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
dlžníka Eva Dobranská a zbavil ho dlhov. Uznesenie bolo zverejnené v OV č. 135/2019 zo dňa 16.07.2019.
Podľa ust. § 167j ZKR som zostavil súpis majetku, ktorý bol zverejnený v OV č. 198/2019 zo dňa 14.10.2019.
V OV č. 198/2019 zo dňa 14.10.2019 som zverejnil oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Rozvrh:
Príjem:

273,92 €

Náklady konkurzu celkom podľa § 167t ZKR:

177,64 €

Náklady speňaženia a rozvrhu výťažku § 167t písm. a) ZKR
·
·

odmena správcu zo speňaženia:
súdny poplatok 0,2 %

41,39 €
0,55 €

Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu § 167t písm. b) ZKR:
·
·
·

poštovné
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov
paušálna odmena nákladov za vedenie kancelárie

12,50 €
3,2 €
120,00 €

Po odpočítaní nákladov konkurzu, odmeny správcu a súdneho poplatku, výťažok určený na uspokojenie veriteľov
je 96,28 €, ktorý bude rozdelený pomerne podľa výšky prihlásených pohľadávok veriteľov takto:
Veriteľ:
Uspokojenie

Prihlásená

1. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
2. Mesto Košice

583,07 €
780,00 €

pohľ.

Popretá

pohľ.

0,00 €
0,00 €

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

457

41,18 €
55,10 €

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

V Košiciach, dňa 18.10.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K093867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vagaský Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1364 / 24, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/355/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/355/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/355/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Pavol Vagaský, nar. 16.06.1969, trvale bytom Gorkého 1364/24, 075 01 Trebišov, podľa
ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku.

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K093868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomča Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 195 / 13, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/444/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/444/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Chomča, nar. 20.04.1954, trvale bytom Hlavná 195/13, 076 35
Somotor vyhlasuje na majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
Súpisová položka 1:
Osobné motorové vozidlo EČ: TV814CG, FIAT SEICENTO, VIN: ZFA18700000727795.
Deň zapísania: 30.09.2019.
Súpisová hodnota: 100,00 €.
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť len pre súpisovú položku č. 1 ako celok.
2. Majetok úpadcu bude speňažený za najvyššie ponuknutú cenu.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
2. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra
nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
3. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
4. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
5. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (Mgr. Tomáš
Sabadoš, správca, Mlynárska 15, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Chomča – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto
ponuky;
6. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
7. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu, resp. tel. č.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100 % z ponúkanej
kúpnej ceny. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy uhradená záloha prepadne v prospech
všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov /
veriteľskému výboru spolu s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov /
veriteľský výbor správcovi e-mailom prijatie/neprijatie ponuky/ponúk (ak sú tieto orgány zriadené).
6. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov /
veriteľského výboru o prijatí ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle
ktorej úspešný záujemca doplatí zostatok kúpnej ceny správcovi najneskôr v deň podpisu kúpnej ceny.
7. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
8. Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov / veriteľského výboru odmietnuť
z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com alebo
na tel. č. 0902 884 872.
Číslo účtu: SK80 0900 0000 0004 4806 5910
Variabilný symbol: 264442019

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K093869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Urbašiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 421 / 67, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9OdK/53/2018
Iné zverejnenie

Správca podstaty týmto veriteľom oznamuje, že má za to, že majetok zapísaný v súpise majetku podstát pod
súpisovým číslom 2, 3, 4, 5, ( ďalej len ako „Obydlie dlžníka“), na ktorý si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia nemožno speňažiť z dôvodu, že by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň s časti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov aby v lehote do 10 dní od zverejnenia tejto výzvy ktorýkoľvek veriteľ
predložil Správcovi podstaty znalecký posudok a uhradil preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením
priebehu dražby na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN SK42 0200 0000 0012 8256
0157.
Správca podstaty týmto vyzýva ktoréhokoľvek veriteľa, ktorý toho času nedisponuje znaleckým posudkom ale
mieni ho nechať vypracovať aby túto skutočnosť písomne oznámil Správcovi podstaty v lehote do 10 dní od
zverejnenia tejto výzvy.

POUČENIE :
V prípade, že veriteľ predložil Správcovi podstaty znalecký posudok a uhradil preddavok na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa pri určení hodnoty majetku z tohto znaleckého posudku,
pričom ak sa vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.

K093870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skároš 209, 044 11 Skároš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/473/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/473/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Jano, narodený: 18.09.1952, bytom: Skároš 209,
044 11 Skároš, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/473/2019 týmto oznamujem, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 50, 040 01 Košice počas
úradných hodín PO-PI od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Pre zápis do poradovníka je potrebné kontaktovať telefonicky na č. 00421 (0) 903 058 467.
Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Právo nahliadať do spisu majú
osoby, vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich
zástupcovia, ktorí sa preukážu platnou písomnou plnou mocou, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Ladislav Jano

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jano Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skároš 209, 044 11 Skároš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/473/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/473/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Ladislav Jano, narodený: 18.09.1952, bytom: Skároš 209, 044
11 Skároš, konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/473/2019, týmto oznamujem,
veriteľom konkurzného konania bankový účet pre poukazovanie preddavku.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, na bankový účet vedený v Tatra banka, a.
s. IBAN: SK48 1100 0000 0029 4307 1305, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 3147319
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Ladislav Jano

K093872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Urbašiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 421 / 67, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/53/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/53/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku č. 2
Pozemok druh : záhrada
výmera : 206 m2
štát : Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obec : Levoča
katastrálne územie : Levoča
číslo listu vlastníctva : 31
parcelové číslo : 542/1
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/3 )
súpisová hodnota : 1854,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 15.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 3
Pozemok druh : zastavaná plocha a nádvorie
výmera : 187 m2
štát : Slovenská republika
obec : Levoča
katastrálne územie : Levoča
číslo listu vlastníctva : 31
parcelové číslo : 543/3
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/3 )
súpisová hodnota : 1683,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 15.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 4
Pozemok druh : zastavaná plocha a nádvorie
výmera : 94 m2
štát : Slovenská republika
obec : Levoča
katastrálne územie : Levoča

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo listu vlastníctva : 31
parcelové číslo : 543/4
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/3 )
súpisová hodnota : 846,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 15.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 5
Stavba popis : dom
štát : Slovenská republika
obec : Levoča
ulica : Vysoká
orientačné číslo vchodu : 67
katastrálne územie : Levoča
číslo listu vlastníctva : 31
súpisné číslo : 421
parcelové číslo : 543/3
podielové spoluvlastníctvo úpadcu ( 1/3 )
súpisová hodnota : 5600,-- EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 15.10.2019

K093873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Nad jazerom -, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/359/2018 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/359/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ján Simko, správca týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
pohľadávky veriteľov:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 v celkovej
prihlásenej sume 1832,28 EUR;
Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515 v celkovej prihlásenej sume 211,14 EUR;
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Ján Simko, správca

K093874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gemerská Hôrka 339, 049 12 Gemerská Hôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Simko
Sídlo správcu:
Kukučínova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/530/2018 S1561
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/530/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ján Simko, správca týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
pohľadávky veriteľov:
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 v celkovej prihlásenej
sume 16304,27 EUR
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.
Ing. Ján Simko, správca

K093875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jaroša 779 / 1, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/84/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/84/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota:
a. popis: obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Interjan, s.r.o.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná výška vkladu: 100 % - 5.000 €
Sídlo spoločnosti: Rampová 4, 040 01 Košice
Zápis v OR SR: OS Košice I., odd.: Sro, vložka č. 34511/V
IČO: 47 562 846
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 5.000 €

K093876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čižmár Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Floriánska 1362 / 7, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/67/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/67/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( §167t ods.1 písm.b zák.č.377/2016 Z.z. v spojení s §24b písm. e vyhl. č. 25/2017 Z.z).

K093877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 794 / 6, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/521/2018 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/521/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 04.01.2019 bolo v Obchodnom vestníku 3/2019 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
26OdK/521/2018, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Martin Varga, narodený:
06.05.1985, bytom: Tichá 794/6, 044 14 Čaňa, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Varga, s miestom
podnikania: Tichá 794/6, 044 14 Čaňa, IČO: 45 550 077.
Správca týmto zverejňuje podmienky 2. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku
úpadcu:
1. osobný automobil AUDI A4 QUATTRO, VIN: WAUZZZ8DZYA193109, r.v. 2000, NM, EČV: KS535CL, počet
naj. km. 406509, stav pojazdné, značne opotrebované
Súpisová hodnota: 1000 EUR
Podmienky ponukového konania :
1.Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: M. R. Štefánika 1832, 075 01 Trebišov, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 26OdK/521/2018 – ponuka - neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu IBAN SK12 8360 5207 0042 0622 3371 vedený v mBank
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu - FO alebo
obchodné meno záujemcu - FOP, PO a spis. zn. 26OdK/521/2018.
3. Obhliadka.
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese skp.galgoczy@gmail.com
4. Termín a miesto otvárania obálok.
Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty
na predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že sa prihliada 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.
Vypratane veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

V Trebišove 18.10.2019
JUDr. Martin Galgoczy,
správca

K093878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harčárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/476/2019 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/476/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Dňa 01.10.2019 bolo v Obchodnom vestníku 189/2019 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/476/2019, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Jana Harčárová, narodená:
04.08.1961, bytom: Námestie budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou, podnikajúca pod obchodným
menom: Jana Bodnárová, s miestom podnikania: Kurská 35, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO:
34414266 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.08.2009
Správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do
15:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Martin Galgoczy, Správca S1560, M. R. Štefánika 1832, 075 01
Trebišov. Nahliadnutie do spisu si je potrebné vopred dohodnúť. Tel. kontakt 0940 850 155, email:
skp.galgoczy@gmail.com.
V Trebišove 18.10.2019
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560

K093879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harčárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/476/2019 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/476/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Dňa 01.10.2019 bolo v Obchodnom vestníku 189/2019 uverejnené uznesenie Okresného súdu Košice I, sp. zn.
31OdK/476/2019, ktorým Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok úpadcu: Jana Harčárová, narodená:
04.08.1961, bytom: Námestie budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou, podnikajúca pod obchodným
menom: Jana Bodnárová, s miestom podnikania: Kurská 35, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO:
34414266 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.08.2009
V súlade s § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem číslo účtu, na ktorý sa skladá kaucia vo výške 350 Eur za
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, číslo bankového účtu, IBAN SK12 8360
5207 0042 0622 3371 vedený v peňažnom ústave mBank, a.s.. Zložiteľ do poznámky uvedenie, ktorú pohľadávku
popiera.
V Trebišove 18.10.2019
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560

K093880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Faltin Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dravce 101, 053 14 Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Galgoczy
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 1832, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/36/2018 S1560
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/36/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Galgoczy, správca konkurznej podstaty dlžníka týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty. tento oznam je zverejnený po dobu 10 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má veriteľ právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Trebišove 18.10.2019
JUDr. Martin Galgoczy
Správca S 1560

K093881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 251 609
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/25/2016 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výzva
na uplatnenie predkupného práva
ostatných spoluvlastníkov

Oprávnení z predkupného práva:
Podieloví spoluvlastníci nehnuteľností
I.
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 30K/25/2016 zo dňa 05.08.2016 v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Angela Bučková, s miestom podnikania Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké
Raškovce, IČO: 43 251 609, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Štefana Straku, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01 Košice,
zn. správcu S855.
Podľa § 23 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“) konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol
vyhlásený 12.8.2016 (podľa § 199 ods. 9 ZKR nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku č. 155/2016
z 11.08.2016).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd uznesením sp. zn. 30K/25/2016 zo dňa 16.11.2016 odvolal správcu podstaty JUDr. Štefana Straku
a ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Oľgu Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
značka správcu S762. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 224/2016 z 23.11.2016
v spojení s opravným uznesením (oprava sídla kancelárie správcu na Mlynská 27, 040 01 Košice) zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 247/2016 z 27.12.2016.
Podľa § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za
úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu.
V súlade so schváleným záväzným pokynom zástupcu veriteľov Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zo
dňa 14.06.2017 správca pristúpil k speňaženiu súboru nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve
úpadcu, a to
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 3504 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 802; parcelné číslo: 3166; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 215924 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 802; parcelné číslo: 3182; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 10032 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 802; parcelné číslo: 3185; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 157553 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 802; parcelné číslo: 3187; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 43966 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 987; parcelné číslo: 3163; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 114359 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 987; parcelné číslo: 3165; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 157015 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 987; parcelné číslo: 3168; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 246900 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 1007; parcelné číslo: 3171; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Pozemok
Druh pozemku: lesný pozemok; výmera: 385735 m2; obec: Oborín; štát: SR; názov katastrálneho územia: Oborín;
číslo LV: 1063; parcelné číslo: 3170; register: E; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 7278020/9999999999;
Všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam bola stanovená znaleckým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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posudkom č. 15/2017 zo dňa 01.07.2017 vypracovaným Ing. Eduardom Luptákom, Štefánikova 44, 040 01
Košice, znalcom z odboru lesné hospodárstvo, v sume celkom 1 512,08 EUR.
II.
Správca v zmysle § 93 ods. 1 ZKR ponúka oprávneným z predkupného práva spoluvlastnícke podiely úpadcu
k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 1 512,08 EUR, ktorá predstavuje 100 % všeobecnej hodnoty
súboru spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam úpadcu podľa znaleckého posudku č. 15/2017 zo dňa
1.7.2017.
Oprávnení spoluvlastníci si môžete uplatniť predkupné právo k spoluvlastníckym podielom úpadcu do 60 dní od
zverejnenia písomnej ponuky v Obchodnom vestníku, inak správca nebude predkupným právom oprávnených
viazaný.
V Košiciach 17.10.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K093882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angela Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké Raškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 251 609
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/25/2016 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/25/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výzva
na uplatnenie predkupného práva
ostatných spoluvlastníkov

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

470

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

I.
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 30K/25/2016 zo dňa 05.08.2016 v právnej veci
navrhovateľa - dlžníka: Angela Bučková, s miestom podnikania Veľké Raškovce 54, 076 75 Veľké
Raškovce, IČO: 43 251 609, o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Štefana Straku, so sídlom kancelárie Krmanova 1, 040 01 Košice,
zn. správcu S855.
Podľa § 23 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“) konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol
vyhlásený 12.8.2016 (podľa § 199 ods. 9 ZKR nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku č. 155/2016
z 11.08.2016).
Okresný súd uznesením sp. zn. 30K/25/2016 zo dňa 16.11.2016 odvolal správcu podstaty JUDr. Štefana Straku
a ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Oľgu Kmeťovú, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
značka správcu S762. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 224/2016 z 23.11.2016
v spojení s opravným uznesením (oprava sídla kancelárie správcu na Mlynská 27, 040 01 Košice) zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 247/2016 z 27.12.2016.
Podľa § 44 ods. 1 ZKR oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za
úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku vyhlásením konkurzu prechádza na správcu.
V súlade so schváleným záväzným pokynom zástupcu veriteľov Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zo
dňa 14.06.2017 správca pristúpil k speňaženiu súboru nehnuteľného majetku v podielovom spoluvlastníctve
úpadcu, a to
Stavba
Popis stavby: rodinný dom súp. č. 106 na parcele 2071/2; obec : Veľké Rakovce; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Veľké Raškovce; číslo LV: 139; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/10;
Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera: 7040 m2; obec: Veľké Raškovce; štát: SR; názov katastrálneho územia: Veľké
Raškovce; číslo LV: 106; parcelné číslo: 2071/1; register: C; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/6;
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera: 1470 m2; obec: Veľké Raškovce; štát: SR; názov
katastrálneho územia: Veľké Raškovce; číslo LV: 106; parcelné číslo: 2071/2; register: C; spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/6;
Všeobecná hodnota spoluvlastníckych podielov k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam bola stanovená znaleckým
posudkom č. 67/2018 zo dňa 27.11.2018 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Milanom Tomkom, CSc.,
Čingovská 5, 040 12 Košice, zapísaným v zozname znalcov vedenom MS SR pod číslom 913575, pre odbor
Stavebníctvo, Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností a znaleckým posudkom č. 13/2019 zo dňa
10.10.2019 vypracovaným Ing. Ladislavom Toporčákom, Sadová 10, 044 24 Poproč, znalcom v odbore
poľnohospodárstvo, odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy
II.
Správca v zmysle § 93 ods. 1 ZKR ponúka oprávneným z predkupného práva spoluvlastnícke podiely úpadcu
k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam za celkovú kúpnu cenu 4 666,11 EUR, ktorá predstavuje 100 % všeobecnej
hodnoty súboru spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam úpadcu podľa znaleckých posudkov č. 67/2018 zo
dňa 27.11.2018. a č. 13/2019 zo dňa 10.10.2019
Oprávnení spoluvlastníci si môžete uplatniť predkupné právo k spoluvlastníckym podielom úpadcu do 60 dní od
zverejnenia písomnej ponuky v Obchodnom vestníku, inak správca nebude predkupným právom oprávnených
viazaný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

471

Obchodný vestník 205/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 23.10.2019

V Košiciach 17.10.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca
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