Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

K093883
Spisová značka: 8K/50/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02
Bratislava, IČO: 35 904 798, zast.: JUDr. Juraj Juríček, s.r.o., so sídlom Robotnícka 5, P.O.Box 43, 830 00 Bratislava,
správcom ktorého je LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, značka
správcu S1755, o vyhotovenie opravného uznesenia,
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.09.2019
č. k. 8K/50/2019-100 tak, že:
„Súd ustanovuje dlžníkovi: WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 35 904
798 predbežného správcu: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava,
značka správcu S1755.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava
I, písomne, dvojmo.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K093884
Spisová značka: 8K/61/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - Bitbrokers s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 811 06 Bratislava IČO:
51 853 841 zastúpený advokátskou kanceláriou ALMOND LEGAL s.r.o. so sídlom Grosslingova č.4, 811 09
Bratislava vo veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Bitbrokers s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 811 06
Bratislava IČO: 51 853 841
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi Bitbrokers s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 811 06 Bratislava IČO: 51 853
841.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Bratislava I dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K093885
Spisová značka: 3K/64/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roland Zdichavský, nar.
14.10.1973, bytom Medzilaborecká 142/21, Bratislava, t. č. vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, správcom ktorého je Mgr. Ľuboš Jurčo, so sídlom
kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1470, o návrhu UNDA, s.r.o., so sídlom Bebravská 7, 821
06 Bratislava, IČO: 44 849 974, na potvrdenie prevodu pohľadávok, rozhodol uznesením zo dňa 31.07.2019, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K093886
Spisová značka: 6K/33/2014
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: PANON OFFICE s. r. o., so sídlom
Holíčska 42, 851 05 Bratislava, IČO: 44 348 916, správcom ktorého je: Správcovská kancelária Betáková Krkošková,
k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 51 426 226, zn, správcu: S1883 uznesením zo dňa
27.08.2019, č. k. 6K/33/2014-336, zrušil pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K093887
Spisová značka: 3K/71/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci Pavol Šipoš, nar. 20. 07. 1972, Korytnická 5, 821 06 Bratislava, správcom
ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIÁCIE, k. s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1436,
uznesením zo dňa 12.09.2019, č. k. 3K/71/2010-249, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku
vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K093888
Spisová značka: 8K/28/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - likvidátor dlžníka Reeves Consulting, s.r.o. so sídlom
Klincová 37, Bratislava, IČO: 46 450 726 - JUDr. Milada Koukalová, so sídlom Štúrova 138, 949 35 Nitra (
likvidátor) o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Reeves Consulting, s.r.o. so sídlom Klincová 37,
Bratislava, IČO: 46 450 726, zastavil pre nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K093889
Spisová značka: 2K/59/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: CK Pressburg Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08
Bratislava, IČO: 35 796 880, správcom ktorého je Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03
Bratislava, značka správcu: S 1238, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, rozhodol uznesením zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26.08.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K093890
Spisová značka: 8K/39/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INFRASTAV s.r.o., so sídlom
Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423, správcom ktorého je JUDr. RNDr. Silvia Prachová, Miletičova
21, 821 08 Bratislava, zn. správcu:S1819, o návrhu správcu na uloženie povinnosti podať žalobu proti správcovi,
rozhodol
Súd ukladá Andree Jankelovej, dátum narodenia: 2.9.1973, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930
04 Trstená na Ostrove podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava správkyni konkurznej podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762
423 žalobu o vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Andrey Jankelovej, dátum
narodenia: 2.9.1973, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930 04 Trstená na Ostrove, zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, a to v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Radoslavovi Blažekovi, dátum narodenia: 5.4.1979, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46,
930 04 Trstená na Ostrove podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava správkyni konkurznej podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762
423 žalobu o vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Radoslava Blažeka, dátum
narodenia: 5.4.1979, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930 04 Trstená na Ostrove, zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, a to v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Jozefovi Blažekovi, dátum narodenia: 6.10.1971, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930
04 Trstená na Ostrove podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava správkyni konkurznej podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762
423 žalobu o vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Jozefa Blažeka, dátum
narodenia: 6.10.1971, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930 04 Trstená na Ostrove, zo súpisu všeobecnej
podstaty úpadcu, a to v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Monike Némethovej Wildovej, dátum narodenia: 18.2.1977, trvale bytom: Sása 443, 930 37
Lehnice podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Moniky Némethovej Wildovej, dátum
narodenia: 18.2.1977, trvale bytom: Sása 443, 930 37 Lehnice, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote
30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Ivete Lukáčovej, dátum narodenia: 11.2.1971, trvale bytom: Tilgnerova 795/4, 84101
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Ivety Lukáčovej, dátum narodenia:
11.2.1971, trvale bytom: Tilgnerova 795/4, 84101 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Zuzane Nosálovej, dátum narodenia: 13.1.1954, trvale bytom: Na Pasekách 3083/10,
83106 Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni
konkurznej podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423
žalobu o vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Zuzany Nosálovej, dátum
narodenia: 13.1.1954, trvale bytom: Na Pasekách 3083/10, 83106 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu,
a to v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Emilovi Korčekovi, dátum narodenia: 14.4.1943, trvale bytom: Libavské Údolí 65, 357 51
Libavské Údolí podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni
konkurznej podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423
žalobu o vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Emila Korčeka, dátum narodenia:
14.4.1943, trvale bytom: Libavské Údolí 65, 357 51 Libavské Údolí, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v
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lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Márii Hricovej, dátum narodenia: 8.11.1938, trvale bytom: Bieloruská 5189/2, 821 06
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Márie Hricovej, dátum narodenia:
8.11.1938, trvale bytom: Bieloruská 5189/2, 821 06 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote
30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Mariánovi Tóthovi, dátum narodenia: 19.11.1960, trvale bytom: Egrešová 14436/9, 821 07
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Mariána Tótha, dátum narodenia:
19.11.1960, trvale bytom: Egrešová 14436/9, 821 07 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote
30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Monike Turi Nagyovej, dátum narodenia: 8.5.1965, trvale bytom: Egrešová 14455/7, 821 07
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Moniky Turi Nagyovej, dátum narodenia:
8.5.1965, trvale bytom: Egrešová 14455/7, 821 07 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Jurajovi Plaskurovi, dátum narodenia: 6.2.1943, trvale bytom: Gruzínska 195/29, 821 06
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Juraja Plaskuru, dátum narodenia:
6.2.1943, trvale bytom: Gruzínska 195/29, 821 06 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote 30
dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Pavlovi Plaskurovi, dátum narodenia: 16.9.1950, trvale bytom: Mierová 2165/234, 821 01
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Pavla Plaskuru, dátum narodenia:
16.9.1950, trvale bytom: Mierová 2165/234, 821 01 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote
30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Janke Vaculovej, dátum narodenia: 7.2.1948, trvale bytom: Vyšehradská 3014/29, 821 09
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Janky Vaculovej, dátum narodenia:
7.2.1948, trvale bytom: Vyšehradská 3014/29, 821 09 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v
lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Anne Velčickej, dátum narodenia: 14.12.1949, trvale bytom: Saratovská 2862/7, 841 01
Bratislava podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni
konkurznej podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423
žalobu o vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Anny Velčickej, dátum narodenia:
14.12.1949, trvale bytom: Saratovská 2862/7, 841 01 Bratislava, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote
30 dní odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd ukladá Márii Synakovej, dátum narodenia: 20.5.1953, trvale bytom: Siladice 221, 920 52
Siladice podať voči JUDr. RNDr. Silvii Prachovej, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava - správkyni konkurznej
podstaty úpadcu INFRASTAV s.r.o., so sídlom Haburská 88/25, 821 02 Bratislava, IČO: 36 762 423 žalobu o
vylúčenie majetku, zapísaného v súpise majetku s poznámkou v prospech Márie Synakovej, dátum narodenia:
20.5.1953, trvale bytom: Siladice 221, 920 52 Siladice, zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, a to v lehote 30 dní
odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje Andreu Jankelovú, dátum narodenia: 2.9.1973, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930 04 Trstená na
Ostrove; Radoslava Blažeka, dátum narodenia: 5.4.1979, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930 04; Jozefa
Blažeka, dátum narodenia: 6.10.1971, trvale bytom: Trstená na Ostrove 46, 930 04 Trstená na Ostrove; Moniku
Némethovú Wildovú, dátum narodenia: 18.2.1977, trvale bytom: Sása 443, 930 37 Lehnice; Ivetu Lukáčovú, dátum
narodenia: 11.2.1971, trvale bytom: Tilgnerova 795/4, 84101 Bratislava; Zuzanu Nosálovú, dátum narodenia:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13.1.1954, trvale bytom: Na Pasekách 3083/10, 83106 Bratislava; Emila Korčeka, dátum narodenia: 14.4.1943,
trvale bytom: Libavské Údolí 65, 357 51 Libavské Údolí; Máriu Hricovú, dátum narodenia: 8.11.1938, trvale bytom:
Bieloruská 5189/2, 821 06 Bratislava; Mariána Tótha, dátum narodenia: 19.11.1960, trvale bytom: Egrešová 14436/9,
821 07 Bratislava; Moniku Turi Nagyovú, dátum narodenia: 8.5.1965, trvale bytom: Egrešová 14455/7, 821 07
Bratislava že pokiaľ žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že zahrnutie veci do súpisu je nesporné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 16.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K093891
Spisová značka: 2NcKR/56/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Lukáš Spišiak, nar. 04. 11. 1989, bytom 976 37 Hrochoť, Hlavná
ulica 208/30, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Lukáš Spišiak, nar. 04. 11. 1989, bytom 976 37 Hrochoť, Hlavná ulica 208/30
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K093892
Spisová značka: 26K/64/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I.D.H., s.r.o., so sídlom Južná trieda 119,
040 01 Košice, IČO: 36 198 552, ktorého správcom je: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3,
040 01 Košice, značka správcu: S832 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, značka správcu: S832, nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,82 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 995,82 eur
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 13.11.2015, položka denníka č. D19 - 239/2015 správcovi podstaty: JUDr.
Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu: S832 na účet: SK33 1100
0000 0026 2671 7133, poznámka: 26K/64/2015, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K093893
Spisová značka: 26K/24/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26K/24/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Supermarket Cassovar s.r.o., so sídlom
Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 35 759 194, právne zast.: CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., so sídlom Krmanova 6,
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 857 416 uznesením zo dňa 05.08.2019, sp. zn. 26K/24/20171061 potvrdil pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná č.
1, 041 90 Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), IČO: 42 499 500 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok
u správcu pod č. 91 až 106 v celkovej výške 13 558 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 29.08.2019.

JUDr. Andrea Pohančeníková
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K093894
Spisová značka: 26K/24/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Supermarket Cassovar s.r.o., so sídlom
Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 35 759 194, právne zast.: CHOCHOĽAK & ČESLA s.r.o., so sídlom Krmanova 6,
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 857 416, ktorého správcom je: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom
kancelárie Hraničná 2, 040 01 Košice, značka správcu: S1132 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 01 Košice,
značka správcu: S1132, nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.000 eur.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 1.000 eur
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 05.09.2017, položka denníka č. D19 - 66/2017 správcovi podstaty: JUDr.
Melánia Burdová, so sídlom kancelárie Hraničná 2, 040 01 Košice, značka správcu: S1132 na účet: SK31 0200 0000
0000 2404 7532, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K093895
Spisová značka: 31K/62/2016
OZNAM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Milan Širgel, narodený: 23.07.1975, bytom: Rudník 189, 044 23 Rudník,
uznesením č.k. 31K/62/2016-300 zo dňa 22.08.2019 zrušil konkurz na majetok dlžníka z dôvodu splnenia konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019.

Okresný súd Košice I dňa 25.9.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K093896
Spisová značka: 26K/64/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: T SILVER, a.s. v likvidácii, so sídlom
Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911 o výmene správcu podstaty takto
rozhodol
Odvoláva správcu podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová
Ves, zn. správcu: 1587.
Ustanovuje nového správcu podstaty: KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie
Floriánska 19, 040 01 Košice, značka správcu: S1742.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 17.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K093897
Spisová značka: 32K/56/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Irena Bachorecová, nar. 23.10.1974,
bytom Tatranská 3639/150, 940 02 Nové Zámky, ktorého správcom je JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra z funkcie správcu.
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 17.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyššia súdna úradníčka
K093898
Spisová značka: 32K/74/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Ivan Soboňa, nar. 13.12.1970, bytom
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Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany, osoba podnikajúca pod obchodným menom Ivan Soboňa, s miestom podnikania
Nemčiňany 340, 951 81 Nemčiňany, IČO: 47 795 824, ktorého správcom je Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
rozhodol
Odvoláva Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Farská 33, 949 01 Nitra z funkcie správcu.
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 17.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K093899
Spisová značka: 2K/84/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Belvončík, nar.
24.09.1971, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Vladimír Belvončík - NIKA DEGIN, s miestom podnikania 083
01 Drienica 606, IČO: 37 531 913, Sabinov, správcom ktorého je BANCRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., so
sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, o zrušení konkurzu, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Belvončík, nar. 24.09.1971, podnikajúci pod obchodným menom Ing.
Vladimír Belvončík - NIKA DEGIN, s miestom podnikania 083 01 Drienica 606, IČO: 37 531 913, Sabinov pre
nedostatok majetku z r u š u j e .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 18.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093900
Spisová značka: 2NcKR/8/2013
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Jurínyiová, nar. 26.05.1962, bytom
1.mája 229/18, 058 01 Poprad, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
dlžníka: Jarmila Jurínyiová, nar. 26.05.1962, bytom 1.mája 229/18, 058 01 Poprad o d d l ž u j e.

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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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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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alebo 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 18.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093901
Spisová značka: 2NcKR/28/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Vnenčák, nar. 03.11.1966, Fraňa
Kráľa 271/13, 059 21 Svit, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
dlžníka: Ondrej Vnenčák, nar. 03.11.1966, Fraňa Kráľa 271/13, 059 21 Svit 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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 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 18.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K093902
Spisová značka: 38K/22/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti BigOak s. r. o. so sídlom Ľ.
Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 45 395 489, pr. zast. H-P-R Advokátska kancelária s. r. o. so
sídlom Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO 51 643 359, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
obchodnú spoločnosť BigOak s. r. o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 45 395
489, takto
rozhodol
Začína sa konkurzné konanie voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti
BigOak s. r. o. so sídlom Ľ. Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 45 395 489.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Trenčín dňa 17.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K093903
Spisová značka: 28K/20/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu COLLAGEN
SLOVAKIA, s. r. o. v konkurze so sídlom Kúpeľná 193, 958 04 Partizánske, IČO 36 313 025, uznesením č.k.
28K/20/2012-625 zo dňa 23.9.2019 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika,
a.s. (predtým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865
467 do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská
energetika Holding, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO 36 403 008, a to v rozsahu pohľadávok vo výške 734,80 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č.
51 a č. 52.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 18.10.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K093904
Spisová značka: 36OdK/329/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emil Herák, narodený 22.07.1957, trvale bytom Ulica
Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Emil Herák - Hedrol, IČO: 33 198 730, s
miestom podnikania Ulica Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
01.03.2018, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emil Herák, narodený 22.07.1957, trvale bytom Ulica Nobelova
5836/7, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom kancelárie P. Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, IČO: 48 002 381, značka správcu: S1752.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.10.2019, vedený pod položkou registra 1035/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 17.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K093905
Spisová značka: 30OdK/130/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Ľubomír Jančovič, nar.
12.08.1957, bytom Kuzmányho 1593/16, 955 01 Topoľčany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom:
Ľubomír Jančovič, s miestom podnikania Kuzmányho 1593/16, 955 01 Topoľčany, IČO: 33 141 266, ktorého
správcom je JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, zn. správcu:
S1828, o prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
Súd určuje, že podanie veriteľa: Mirek Matkovič, bytom Hlavná 407/95, 900 55 Lozorno, doručené správcovi dňa
09.10.2019, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 6.500 eur sa za prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na prihlášku neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K093906
Spisová značka: 30OdK/156/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu: Štefan Kudry, nar.
27.09.1987, bytom Cabaj 866, 951 17 Cabaj - Čápor, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan
Kudry, s miestom podnikania Cabaj 866, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 43 828 442, ktorého správcom je JUDr. Tatiana
Timoranská so sídlom kancelárie: Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 061 011, zn. správcu: S1183, o
prihláške predloženej správcom, takto
rozhodol
Súd určuje, že podanie veriteľa: Martin Kohút AUTODOPRAVA so sídlom Olivová 11, Nitra - Párovské Háje,
zastúpeného: JUDr. Štefan Mišovič, advokát so sídlom Jána Mrvu 22, 949 01 Nitra, doručené správcovi dňa
30.09.2019, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 11.823,97 eura sa za prihlášku považuje a na toto podanie sa
ako na prihlášku prihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.10.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K093907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telson, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Gwerkovej 5 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 405 972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/55/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/55/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Telson, s.r.o., so sídlom A. Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava,
IČO: 45 405 972, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno za účelom popretia prihlásenej
pohľadávky konkurzného veriteľa zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok, a to
na bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK37 1100 0000 0029 4503 0806, pričom ako variabilný
symbol je nutné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky pre prijímateľa
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Bratislave, dňa 16.10.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K093908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 471 / 3, 840 04 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/430/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/430/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Mgr. Viera Berkyová, nar.: 16.09.1986, trvale bytom Hodálova 471/3, 840
04 Bratislava, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy
konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010
9032 9030, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K093909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Chyba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Kuchyňa 220, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/292/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/292/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods.1/ písm. b/ ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, preto sa konkurz končí.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca dlžníka

K093910
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Kozovský, správca, so sídlom Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, úpadcu: Marián Pavlík, nar.
19.04.1974, Beňadická 3006/9, 851 06 Bratislava, zistil počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu majetku dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb, ako i z preskúmania
pomerov dlžníka v zmysle §166i ZKR, že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty. Potom ako správca zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje ani 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.
V Bratislave dňa 21.10.2019
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K093911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daša Ďuroňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 10191/61B, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.1.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/9/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/9/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Daša Ďuroňová, v konkurze, trvale bytom: Rybničná 10191/61B, 831 06 Bratislava,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K093912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Manďáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.8.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/103/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/103/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Lenka Manďáková, v konkurze, trvale bytom: Ipeľská 15, 821 07 Bratislava, zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, 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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K093913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radko Stolár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1668/16, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/173/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/173/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Radko Stolár, v konkurze, trvale bytom: Rovniankova 1668/16, 851 02 Bratislava, zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K093914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Advanced Technology & Sustainable Development
s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 7 / 0, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 260 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/39/2019 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/39/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Advanced Technology & Sustainable Development s.r.o. so sídlom
Michalská 7, 811 01 Bratislava , IČO: 45 260 419, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu
nahliadať do správcovského spisu 37K/39/2019 S1555 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a
to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo
prostredníctvom adresy elektronickej pošty kica@akmisik.sk.
Mgr. Michal Kiča, 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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K093915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Greguš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/131/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súvislosti s §167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania v konkurznom konaní úpadcu
Roman Greguš, Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, narodený: 27.05.1974 na majetok,
ktorého súpis bol zvrejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2019 dňa 18.07.2019 pod K061793 a to konkrétne
majetok:
1. motorové vozidlo Renault Kangoo, kategória M1, VIN: VF1KC0WEF28750177, ev.č. SC660EL, dátum prvej
registrácie 25.06.2003, farba červená. momentálne nepojazdné - prešmykujúca spojka.
Celková zapísaná hodnota ponúkaného majetku predstavuje sumu: 1.000,00 Eur.
Lehota na predkladanie ponúk v 1. kole ponukového konania je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Číslo účtu pre zloženie zálohy na ponúknutú cenu je: účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. variabilný symbol - číslo konania (príklad: 8OdK/131/2019)
dňa 21.10.2019, Filip Osvald - správca

K093916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Advanced Technology & Sustainable Development
s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 7 / 0, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 260 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/39/2019 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/39/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Advanced Technology & Sustainable Development s.r.o. so sídlom
Michalská 7, 811 01 Bratislava , IČO: 45 260 419 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 uverejňuje údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: IBAN SK88 8360 5207 0042 0320 5303
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. 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.
Mgr. Michal Kiča, správca

K093917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Peřina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1616/12, 851 04 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/187/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/187/2019
Druh podania:
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 22.11.2018, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 01.08.2019 a 13.08.2019 a zisťovania majetku Správcom v zmysle § 166i
ods.4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej ZKR), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo Správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR, Správca týmto oznamuje, že sa konkurz
vyhlásený na majetok Úpadcu Josef Peřina, nar. 31.03.1967, Furdeková 1616/12, 851 04 Bratislava-Petržalka,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Josef Peřina, nar. 31.03.1967, Furdekova
1616/12, 851 04 Bratislava-Petržalka v zmysle § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
V uvedenom konkurznom konaní si prihlásili svoje nezabezpečené pohľadávky nasledovní veritelia :
·
·
·
·
·
·

VÚB a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava IČO: 31 320 155, (44,61 EUR)
Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava IČO: 424995000011 (957,65 EUR)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pob.zahr.banky so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava,
IČO: 47 258 713 (2.124,75 EUR)
PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 54 322 571 (231,91 EUR)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Panónska cesta č. 2, 851 04 Bratislava (7 545,92 EUR)
SR-Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759 (484,97)

Po základnej prihlasovacej lehote
·

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (215,70 EUR)

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

K093918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oystray Aviation, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 30/B / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 422 419
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/20/2014 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/20/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
o priebehu zasadnutia veriteľského výboru,
ktoré sa konalo dňa 18.10.2019 o 10,00 hod. v kancelárii správcu JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811
05 Bratislava
Spis. zn. súdneho spisu :

8K/20/2014

Spisová zn. správcu

:

8K/20/2014 S467

Správca

:

JUDr. Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava

Prítomný :

podľa prezentačnej listiny

Program schôdze:
1. Prezentácia a otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania;
3. Zaujatie stanovísk vo veci ďalšieho postupu;
4. Záver.
Bod 1)
Z dôvodu, že na zasadnutie veriteľského výboru sa nedostavil zvolený predseda veriteľského výboru slova sa ujal
správca, ktorý toto zasadnutie zvolal. Správca úpadcu, skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nakoľko je prítomná väčšina jeho členov.
Bod 2)
Správca informoval prítomných členov veriteľského výboru o jeho doterajších vykonaných úkonoch a stave
konkurzného konania.
Správca oboznámil prítomných o tom, že bývalý správca úpadcu, a to spoločnosť AB restructuring k.s.,
Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, IČO: 47 241 608, zast.: Mgr. Alexej Vašek, komplementár, so správcom
nekomunikuje a do dnešného dňa nepristúpil k odovzdaniu všetkých dokladov a majetku týkajúcich sa úpadcu
Oystray Aviation, s.r.o. a nebolo možné sa s ním nijakým spôsobom skontaktovať. Telefonický kontakt je vypnutý
a bývalý správca si poštu na uvedenej adrese nepreberá.
Z uvedeného dôvodu správca nemá majetok dlžníka a ani neprebral jeho účtovnú ani spisovú evidenciu, nemá
z čoho vychádzať a tak nemôže riadne a v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
vykonávať svoju činnosť.
Bod 3)
Jeden člen veriteľského výboru - Tatra banka, a.s. sa vyjadril, že nemá výhrady voči ukončeniu konkurzného
konania. Majetok, ak by sa dohľadal prostredníctvom bývalého správcu je už nepredajný, t.j. nemá žiadnu
hodnotu. Navrhuje zvážiť podať návrh na súd o uznanie konkurzu za malý a konkurz ukončiť pre nemajetnosť.
Druhý prítomný člen veriteľského výboru National Paints Factories Co. Ltd, zastúpený Stentors advokátska
kancelária s.r.o. trvá na pokračovaní konkurzného konania. Bol správcom vyzvaný na pokyn akým smerom chce
daný konkurz ďalej viesť. Člen veriteľského výboru si necháva priestor a počká na vyjadrenie klienta, ktorého
v tomto konkurznom konaní zastupuje.

Bod 4)
Správca úpadcu skonštatoval, že program zasadnutia sa vyčerpal a ukončil zasadnutie.
Odpis zápisnice správca úpadcu do 5 dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru doručí súdu a neodkladne
zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 18.10.2019
JUDr. Tomáš Kozovský

K093919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Baška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.4.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/194/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/194/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Miroslav Baška, v konkurze, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K093920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Rigová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/265/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/265/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Eva Rigová, v konkurze, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12
Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Režňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 21, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/390/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/390/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Karol Režňák, v konkurze, trvale bytom: Dopravná 21, 831 06 Bratislava, zastúpeného Centrom
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K093922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Bódiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fadruszova 728/8, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/95/2019/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Igor Bódiš, v konkurze, trvale bytom: Fadruszova 728/8, 841 04 Bratislava, zastúpeného
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:
V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K093923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Greguš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/131/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/131/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súvislosti so znením § 76 ods. 3 ZoKR správca aktualizoval súpis všeobecnej podstaty v konaní
8Odk/131/2019, ktorý bol pôvodne zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2019 zo dňa 18.07.2019 pod
K061793. kde súpis všeobecnej podstaty k aktuálnemu dňu znie nasledovne:
1. Obchodný podiel v spoločnosti RK-STAV, s.r.o., IČO: 48 188 484, Tolstého 5, 811 06 Bratislava o veľkosti
100% v hodnote 0 Eur. Pôvodne bola hodnota tohto podielu určená na základe vyhlásenia úpadcu v návrhu na
vyhlásenie konkturzu, kde uviedol hodnotu 5.000 Eur, ktorá vyplývala však len zo základného imania spoločnosti
vo výške 5.000 Eur. Po predložení mimoriadnej individuálnej závierky však je zrejmé, že hodnota tohto podielu je
0 Eur, keďže vlastné imanie spoločnosti je záporné.
2. Osobné motorové vozidlo Renault Kangoo, EČV: SC660EL, výr. č.: VF1KC0WEF28750177 v hodnote 1.000
Eur.
Filip Osvald - správca
dňa 21.10.2019

K093924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Cigánek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/152/2019/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/152/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, Marián Cigánek, v konkurze, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841
oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ,,ZoKR") sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 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.
V Bratislave dňa 21. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca

K093925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Svoreňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové
Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/300/2019 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/300/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 8OdK/300/2019
ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Renáta Svoreňová, nar.: 30.09.1973, bytom Miestny úrad Bratislava –
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 169/2019 dňa 03.09.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 04.09.2019 (ďalej aj ako „Uznesenie“).
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. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 23.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: : Renáta Svoreňová, nar.: 30.09.1973, bytom Miestny úrad
Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.

V Bratislave dňa 23.10.2019
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JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K093926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Čajkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považanova 2, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/72/2016 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/72/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok

JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Richard Čajkovič, nar. 22.09.1973, Považanova 2, 841 02 Bratislava, k sp.zn. 8K/72/2016 v zmysle ustanovenia
§ 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 účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola
zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :

Veriteľ :
JUNIUM, s.r.o.
Záhradnícka č.70, 821 08 Bratislava, IČO: 44 277 997, Slovenská republika

Poradové číslo v zozname pohľadávok: 13

prihlásená suma: 19 317,60 Eur
právny dôvod : zmenkový platobný rozkaz, rozsudok, zmluvy o postúpení
zabezpečenie : nezabezpečená pohľadávka
JUDr. Karol Kovár
správca
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K093927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikláš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3122 / 6, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/431/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/431/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Mikláš, nar.: 06.04.1954, bytom: Krásnohorská
3122/6, 851 07 Bratislava – Petržalka, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn.
8OdK/431/2019 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08.30-12.00 hod. a
12.30-15.00 hod., v kancelárii správcu na adrese: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava (po predchádzajúcej dohode).
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na tel.
č.: +421 903 747 587, +421 918 747 587 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: pirsel@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Marek Piršel, správca

K093928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikláš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3122 / 6, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/431/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/431/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní).

s Nariadením Rady (ES/ č.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
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(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Jozef Mikláš, nar.:
06.04.1954, bytom: Krásnohorská 3122/6, 851 07 Bratislava – Petržalka, oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 16.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. OV 201/2019 dňa 17.10.2019,
sp.zn.: 8OdK/431/2019, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr.
Marek Pirel, správca konkurznej podstaty, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty
as the trustee of bankrupt: Jozef Mikláš, born: 06.04.1954, address: Krásnohorská 3122/6, 851 07
Bratislava – Petržalka, is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the
bankrupt by the decision of the District Court of Bratislava I dated on 16th of September 2019 which was
announced in the Commercial Bulletin No. 201/2019 from 17th of October 2019, No. 8OdK/431/2019 and
simultaneously JUDr. Marek Piršel, bankruptcy trustee, with the seat at Kopčianska 10, 851 01 Bratislava,
Slovak Republic was appointed as the bankruptcy trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)).

The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the BRA”)).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
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The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by an lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 8OdK/431/2019 S 1670; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, so sídlom Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava,
SR, k číslu konania 8OdK/431/2019 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Marek
Piršel, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, Slovak
Republic to the No. 8OdK/431/2019 S 1670, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart
the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I),
with the seat at Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the No. 8OdK/431/2019 (§ 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 delivered the lodgement to the trustee later, the lodgement shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
lodgement. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor could
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general estate, whose aim to prepare was
published in the Commercial Bulletin after the delivery of the lodgement to the trustee. The registration of
such lodgement into the register of lodgements shall be published by the trustee in the Commercial
Bulletin with stating the creditor and the registered amount (§ 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 secured lodgement, also the security right must be duly and on time applied in the lodgement
delivered to the trustee in the base lodgement period within 45 days from declaring the bankruptcy,
otherwise it will cease to exist (§ 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 secured claim in the base lodgement period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
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of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence 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 of the claim from the
general estate, e) total amount 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). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not 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.

JUDr. Marek Piršel, správca

K093929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želinková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1 3216/1, 831 04
Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/391/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/391/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa zo dňa
23.08.2019, pod č. k. 8OdK/391/2019 ustanovená do funkcie Správcu dlžníka: Helena Želinková, nar. 10.09.1976,
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1, 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovensko (ďalej aj ako
„Dlžník“).
Správca týmto o z na mu je, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od
08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle + 421 908 376 145, na e-mailovej adrese:
ivanova.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave dňa 03.10.2019

JUDr. Lenka Ivanová, Správca

K093930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želinková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1 3216/1, 831 04
Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/391/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/391/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lenka Ivanová, správca, so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa
23.08.2019, pod č. k. 8OdK/391/2019 ustanovená do funkcie Správcu dlžníka: Helena Želinková, nar. 10.09.1976,
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1, 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovensko (ďalej aj ako
„Dlžník“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený: Fio banka, a.s., číslo účtu (IBAN):
SK1883300000002501422577.
Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (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.), 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. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

V Bratislave dňa 03.10.2019

JUDr. Lenka Ivanová, Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Želinková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1 3216/1, 831 04
Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Ivanová
Sídlo správcu:
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/391/2019 S1811
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/391/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto
o z na mu jeme,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 23.08.2019, pod č. k. 8OdK/391/2019 (ďalej aj ako
„Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Helena Želinková, nar. 10.09.1976 Miestny úrad
Bratislava - Nové mesto, Junácka 3216/1, 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovensko (ďalej aj ako „Úpadca“).
JUDr. Lenka Ivanová so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1811 (ďalej aj ako „Správca“), bola Uznesením ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV188/2019 zo dňa
30.09.2019. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 01.10.2019.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to
i nfo rm
you that with there solution of the District Court Bratislava I, dated on 23th August 2019, proc. No. 8OdK/391/2019
(hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of following
bankrupt: Želinková Helena, date of birth: 10th September 1976, permanently residing at: Miestny úrad Bratislava
- Nové mesto, Junácka 3216/1, 83104 Bratislava - Nové Mesto, Slovensko (hereinafter referred to as the
“Bankrupt” or “Debtor”).
JUDr. Lenka Ivanová, Office seat at: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of
the trustee S 1811 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to
the function of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of
Slovak republic No.: OV 188/2019 dated on 30th July 2019. The bankruptcy procedure is considered as declared
on 1th October 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 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. Lenka Ivanová,
so sídlom kancelárie: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí
prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, sp. zn.
8OdK/391/2019.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „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. Lenka Ivanová, Office seat at: Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge
their claims in one original also to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812
44 Bratislava, Slovak Republic, to the proc. No. 8OdK/391/2019.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt 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. 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.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide in formation about the name, surname
and the domicile or businessname and registered Office of Debtor, about the name, surname and the domicile or
businessname and registered Office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the Debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide in formation about the object to which these
curity is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend
on the fulfill ment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the
condition. 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.
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 lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
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.
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 not ed to the Bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the Bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of timee lapses. The Trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
documentation of the debtor.

V Bratislave dňa 03.10.2019
In Bratislava on 3th October 2019
JUDr. Lenka Ivanová, správca Úpadcu (Bankrupt´s Trustee)

K093932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Boháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 48, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/186/2019 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Petrán, správca dlžníka Adriana Boháčová, nar.12.09.1971, trvalo bytom Astrová 48, 821 01
Bratislava (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu. Správca z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia §167v ods. 1, ods. 2
ZKR z r u š u j e.

K093933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Ondrejčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava - Lamač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2015 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Juraj Ondrejčák, nar. 02.07.1976, Studenohorská 2071/10, Bratislava-Lamač k sp.zn. 4K/13/2015 v zmysle
ustanovenia § 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 účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok
bola zapísaná nasledovná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :
Veriteľ : Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
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Poradové číslo v zozname pohľadávok: 150-154
Celková prihlásená suma: 691,90 Eur
Právny dôvod :
Rozhodnutie č.
101773812/2017 zo dňa 16.08.2017,
101793058/2018 zo dňa 12.09.2018,
101792315/2018 zo dňa 12.09.2018,
101792272/2018 zo dňa 12.09.2018,
101792434/2018 zo dňa 12.09.2019
Zabezpečenie : nezabezpečené pohľadávky
JUDr. Karol Kovár
správca

K093934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randík Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601 / 32, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Chovanec Andrej, Ing. ,
číslo zabezpečenej pohľadávky: 1 , podstaty č. 1. až 5. :
1. Stavba súpisné č. 187, postavená na pozemku registra C KN s parc. č. 1270/46, druh stavby: 10, popis
stavby: rodinný dom, zapísaná na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky
podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
2. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/7, druh pozemku : záhrady, o výmere 277 m2, zapísaný na LV
č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej
podstaty: 1/2
3. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91
m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu
zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
4. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/9, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1032 m2, zapísaný na
LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do
všeobecnej podstaty: 1/2
5. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/46, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185
m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu
zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
6. Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Chovanec Andrej, Ing. , číslo EUR 12.225
zabezpečenej pohľadávky: 1 , podstaty č. 1. až 5. :
1.
Stavba súpisné č. 187, postavená na pozemku registra C KN s parc. č. 1270/46, druh stavby: 10, popis stavby:
rodinný dom, zapísaná na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do
všeobecnej podstaty: 1/2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/7, druh pozemku : záhrady, o výmere 277 m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú.
Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
3.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m2, zapísaný
na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty:
1/2
4.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/9, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1032 m2, zapísaný na LV č. 101,
k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
5.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/46, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185 m2,
zapísaný na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej
podstaty: 1/2

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K093935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Randík Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohúňova 3601 / 32, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/55/2015 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/55/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle
§72 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. a Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek všeobecnej podstaty č. 8. až 12.:
8. Stavba súpisné č. 187, postavená na pozemku registra C KN s parc. č. 1270/46, druh stavby: 10, popis
stavby: rodinný dom, zapísaná na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky
podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
9. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/7, druh pozemku : záhrady, o výmere 277 m2, zapísaný na LV
č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej
podstaty: 1/2
10. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91
m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu
zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
11. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/9, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1032 m2, zapísaný na
LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do
všeobecnej podstaty: 1/2
12. Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/46, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185
m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu
zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 05/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 06/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 07/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 08/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 09/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 10/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 11/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 12/2018
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté

výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 343,01
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 348,89
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 337,03
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 340,39
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 331,81
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 339,88
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 346,60
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 343,42
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR 352,54
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zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 01/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 02/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 03/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 04/2019
Výťažok zo speňaženia súpisových zložiek všeobecnej podstaty č. 8 až 12 : 8. Stavba súpisné č. 187, postavená na pozemku EUR
registra C KN s parc. č. 1270/46, druh stavby: 10, popis stavby: rodinný dom, zapísaná na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec
Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
9.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/7, druh pozemku : záhrady, o výmere 277 m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú.
Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
10.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/8, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 91 m2, zapísaný
na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
11.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/9, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1032 m2, zapísaný na LV č. 101, k.ú.
Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
12.
Pozemok registra C KN parcelné č. 1270/46, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 185 m2, zapísaný
na LV č. 101, k.ú. Hokovce, obec Hokovce, okres Levice, spoluvlastnícky podiel úpadcu zapísaný do všeobecnej podstaty: 1/2
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , AIREXPLORE,S.R.O., za mesiac 05/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , ROTRAN,S.R.O.., za mesiac 06/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , ROTRAN,S.R.O.., za mesiac 07/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , ROTRAN,S.R.O.., za mesiac 08/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle §72 ods. 2 EUR
zák. č. 7/2005 Z. z. , ROTRAN,S.R.O.., za mesiac 09/2019

347,47
338,83
338,23
12.225

929,41
299,72
290,74
290,74
290,74

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K093936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Posztós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 40, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/156/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/156/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441,
správca dlžníka Peter Posztós, nar. 07.08.1968, trvale bytom Ľudovíta Fullu 40, 841 05 Bratislava (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 konkurzná podstata nepokryje ani 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 Bratislave, dňa 21.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca
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K093937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súmračná 3260/21, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/31/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441,
správca dlžníka René Kollár, nar. 10.05.1993, trvale bytom Súmračná 3260/21, 821 02 Bratislava (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 konkurzná podstata nepokryje ani 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 Bratislave, dňa 21.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K093938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Čapla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudrochova 7480/15, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/234/2019_S1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/234/2019
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 Mgr. Peter Zvara, so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava ako správca dlžníka –
Michal Čapla, narodený: 30.12.1982, bytom Mudrochova 7480/15, 831 06 Bratislava – Rača, týmto v súlade s
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 21.10.2019
Mgr. Peter Zvara, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konyariková Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/486/2018 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/486/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Jaroslava Konyariková, nar.: 04.03.1967, trvale bytom Kopčianska 3756/8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, č.k.: 37OdK/486/2018,
dátum vyhotovenia súpisu: 27.09.2019
Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí
Súpisová Popis
Register
Deň
Dôvod zapísania Zabezpečovacie
zložka
zapísania do do súpisu
právo
majetku č.
súpisu
1.
Obchodný
podiel Obchodný register Okresného 23.03.2019 Súpisová zložka Bez
úpadcu v obchodnej súdu
Bratislava
je
uvedená
spoločnosti JK reall I, Oddiel: Sro, Vložka
v zozname
SK, s.r.o. IČO:44 878 číslo: 59512/B
majetku úpadcu
613

Poznámka
o spornom
zápise:
Bez

Súpisová
hodnota
4990 €

JUDr. Juraj Bašnák, správca

K093940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, trvale bytom Jurigovo nám. 437/5, 841
04 Bratislava, ktorý bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.09.2019, spis.
zn. 37OdK/428/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019 oznamujem, že v zmysle
ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu JUDr. Radoslav Hajdúch, na adrese Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Nahliadnutie do spisu je možné si
dohodnúť na mailovej adrese: judr.radoslav.hajuch@gmail.com.

V Bratislave, dňa 21.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Jana Sasková, nar. 06.08.1960, trvale bytom Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
oznamujem, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 37OdK/428/2019 zo dňa
06.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 195/2019 zo dňa 09.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovenská
republika.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Jana Sasková, born 06.08.1960, res. Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava, Slovak Republic
my duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/428/2019 from 06.09.2019 and promulgated
in the Commercial bulletin No. 195/2019 from 09.10.2019 proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously
appointed JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovak Republic as trustee of
the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
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establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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
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obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Bratislave/In Bratislava, 21.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca/trustee

K093942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Sasková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/428/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/428/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S1441, správca dlžníka Jana Sasková, nar. 06.08.1960, trvale bytom Jurigovo nám. 437/5, 841 04 Bratislava
týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK15 0200 0000 0029 0654 2112, účet je vedený vo VÚB, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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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 zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

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

V Bratislave, dňa 21.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K093943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Zemanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 334/35, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/268/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/268/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/268/2019 zo dňa 24.07.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Martina Zemanová, nar.
31.03.1979, trvalý pobyt: Staničná 334/35, 900 66 Vysoká pri Morave.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v konkurze nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril konkurznú podstatu podľa §
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167h ZKR.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K093944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BE Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 595 659
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 37K/45/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/45/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť čiastkový rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu BE Group Slovakia s.r.o., so
sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 595 659 v zmysle § 98 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave, dňa 22.10.2019
LawService Recovery k.s., správca

K093945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohút Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 221, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/296/2019 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu
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Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Dušan Kohút nar. 17.03.1977, bytom: 925 03 Horné Saliby 221, Okresným súdom Trnava č. k.
36OdK/296/2019 sa končí.
Dôvod: konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K093946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iracký Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolnočepeňská 3048 / 79, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/283/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/283/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správkyňa dlžníka po prešetrení majetkových pomerov dlžníka týmto oznamujem, že vo veci konkurzu na majetok
dlžníka Alexander Iracký, nar. 12.02.1986, trvale bytom Dolnočepeňská 3048/79, 926 01 Sereď, nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
V Piešťanoch dňa 21.10.2019
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K093947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putiková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Márie Terézie 3107/28, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1985
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/296/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/296/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Monika Putiková
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K093948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/293/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/293/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Trnava, IČO: 42 499 500, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 5.

POZEMOK

(súpisová zložka majetku č. 1)

Parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape ako parc. č. 11 o výmere: 180 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie, štát: SR, okres: Malacky, obec: Plavecký Štvrtok, katastrálne územie: Plavecký Štvrtok,
zapísaný na LV č.: 63 Okresného úradu Malacky.
Deň zápisu: 21.10.2019.
Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZoKR.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/12.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250,00 eur.

STAVBA

(súpisová zložka majetku č. 2)

Rodinný dom – stavba so súpisným č. 421, postavená na pozemku parc. č. 11, štát: SR, okres: Malacky, obec:
Plavecký Štvrtok, katastrálne územie: Plavecký Štvrtok, zapísaný na LV č.: 63 Okresného úradu Malacky.
Deň zápisu: 21.10.2019.
Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZoKR.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/12.
Súpisová hodnota majetku: 150,00 EUR.

Súpisovú zložku majetku č.1 a 2 dlžník neoznačil v zozname majetku ako svoje obydlie.

V Trnave dňa 21.10.2019, JUDr. Peter Ondreička, 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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K093949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kuman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šaľa 927 01, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1962
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/249/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/249/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 31.07.2019 č. k.: 25OdK/249/2019-13, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zoltán
Kuman, narodený 07.01.1962, trvale bytom: 927 01 Šaľa (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu
bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S
1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Čestného prehlásenia Dlžníka zo dňa
15.10.2019, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu, Správca nezistil žiaden majetok Dlžníka, ktorý by podliehal 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 k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Zoltán Kuman, narodený 07.01.1962, trvale bytom: 927 01 Šaľa, sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zruš uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K093950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fúsko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Trhovište 84, 920 66 Horné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/90/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/90/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PRVÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 18.04.2019 č. k.: 25OdK/90/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 81/2019 zo dňa 26.04.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 27.04.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Peter Fúsko, nar. 02.07.1954, trvale bytom 920 66 Horné Trhovište 84 (ďalej v texte
len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917
01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

52

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

V súlade s ustanovením § 167p ods. 1 v spojení s § 167n ods. 1 druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) týmto vyhlasuje prvé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 203/2019 zo dňa 21.10.2019, a to:
A. HNUTEĽNÁ VEC:
Číslo
Opis
Umiestnenie
súpisovej zložky
Motorové
vozidlo:
ŠKODA
FELÍCIA
EČV:
HC275BO
1.
VIN:
TMBEEF61317340573 Horné Trhovište 84, 920 66
farba:
červená
stav: pojazdné, najazdené 189 400 km, STK platná do 17.01.2021

Súpisová hodnota

450,00 EUR

Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod...
Kúpna cena:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny je stanovená na 100% hodnoty majetku. Víťazom sa stane
záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej
cene spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zálohy:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený v Tatra
banka, a. s., IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033, pričom suma zálohy musí byť pripísaná najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 25902019 a uvedením poznámky: „Záloha konkurz
Fúsko“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Peter
Fúsko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za majetok, číslo účtu na ktorý Správca vráti zábezpeku v prípade neúspešnej ponuky, Čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku a súhlas so spracovaním osobných údajov na účely ponukového konania.
Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o zaslanie bližších informácií je možné zasielať
bilsky.spravca@gmail.com

na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:

Obhliadka: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa záujemcu a zaslaní
žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: bilsky.spravca@gmail.com
Otváranie obálok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie obálok sa uskutoční do 7 dní odo dňa skočenia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 7 dní odo dňa skočenia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom
ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za majetok. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia
ponúk iba víťaza ponukového konania zaslaním e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu.
Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zábezpeku na účet uvedený
v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Peter Fúsko, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, s tým, že prípadne
poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k majetku bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu
zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť
kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju
zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom,
ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia
ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mesiacov od speňaženia veci.“
JUDr. Erik Bilský správca S1477

K093951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.N.L., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Winterova 62, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 834 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2019 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu
B.N.L., s.r.o., IČO: 35 834 315, so sídlom Winterova 62, 921 01 Piešťany zo dňa 17.10.2019

Prítomní:

1. správca:
2. veritelia:

Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
DINEX, spol. s r.o., IČO: 36 389 854
IMPULS – LEASING Slovakia s.r.o., IČO: 36 745 804
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ČR

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru; 2. Voľba predsedu veriteľského výboru; 3. Rôzne; 4. Záver
ad.1: Zasadnutie veriteľského výboru (ďalej tiež aj „VV“) bolo po prezentácii prítomných otvorené o 10:30 hod.
Prítomní boli všetci členovia veriteľského výboru. Veriteľský výbor bol uznášaniaschopný v zmysle ust. § 38 ods. 2
ZKR. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru
má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského
výboru.
ad.2: Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého si spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru
v zmysle ust. § 38 ods. 1 ZKR. Správca spomedzi prítomných podal prvý návrh za predsedu veriteľského výboru
veriteľa s najvyšším počtom hlasov, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov nasledovne:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ČR, IČO: 649 48 242, počet hlasov 298.660
za zvolenie predsedu VV hlasovali všetci prítomní veritelia (počet hlasov 3)
proti zvoleniu za predsedu VV nehlasoval žiadny veriteľ
hlasovania sa nezdržal ani jeden veriteľ
Uznesenie č. 1: Na zasadnutí veriteľského výboru dňa 17.10.2019 bol jednohlasne zvolený
predseda veriteľského výboru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ČR, IČO: 649 48 242.
Správca bude predkladať veriteľskému výboru správu o jeho činnosti každých 90 dní v zmysle § 37 ods. 5 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do rúk predsedovi veriteľskému výboru.
ad.3: V rámci tohto bodu programu bol prerokovaný ďalší postup správcu.
Do tohto bodu programu bol zaradený aj spôsob organizácie a výkon činnosti VV prijatý na základe
jednohlasného vyjadrenia súhlasu (počet hlasov 3) s návrhmi prijatými v uzneseniach nasledovne:
Uznesenie č. 2: V prípade zvolania zasadnutia veriteľského výboru, tento sa bude konať vždy v mieste
sídla zástupcu predsedu veriteľského výboru na adrese UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava.
Uznesenie č. 3: Hlasovanie členov veriteľského výboru bude umožnené aj mimo zasadnutia veriteľského
výboru na základe písomného hlasovania prostredníctvo elektronickej pošty per rollam.
ad.4: Týmto bol program zvolanej prvej schôdze naplnený a správca poďakoval za účasť a zároveň oboznámil
prítomných veriteľov s obsahom zápisnice, ktorej obsah bude doručený Okresnému súdu Trnava k spisu č.
36K/5/2019.
zápis vyhotovil:

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca

V Trnave, dňa 17.10.2019
Príloha: prezenčná listina, 1 list

K093952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romeo Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jiráskova 6037/11, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/198/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/198/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.07.2019 č. k.: 25OdK/198/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 135/2019 zo dňa 16.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Romeo
Toráč, narodený 26.05.1973, trvale bytom Ulica Jiráskova 6037/11, 917 02 Trnava (ďalej v texte len ako „Dlžník“)
a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa
20.09.2019, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Romeo Toráč, narodený 26.05.1973, trvale bytom
Ulica Jiráskova 6037/11, 917 02 Trnava, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K093953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RAC spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 600 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/22/2015S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/22/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – ŠIESTE KOLO
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/22/2015 na majetok úpadcu: RAC
spol. s r. o., so sídlom: P. Pázmáňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245 (ďalej v texte len „Úpadca“), JUDr. Erik
Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty Úpadcu v súlade so
záväzným pokynom uloženým zabezpečeným veriteľom: Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 831 04
Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej v texte len „Zabezpečený veriteľ“) zo dňa 30.09.2019 na speňaženie
pohľadávok zapísaných do súpisu majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa zverejneného v
Obchodnom vestníku č. 215/2015 zo dňa 09.11.2015, pod číslom súpisovej zložky 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 a 18,
vyhlasuje šieste kolo verejného ponukového konania (ďalej v texte len „Ponukové konanie“) v zmysle § 92 ods. 1
písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len „ZKR“) a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom Ponukového konania je súbor pohľadávok, a to:
Dlžník
Obch. meno / Meno, priezvisko IČO
24
preddavok na stavebné práce
CAPITAL GAMING s.r.o.
565
neuhradenie
odberateľskej
47
DR OMEGA s.r.o.
faktúry FV14/027
781
neuhradenie
odberateľskej
47
DR OMEGA s.r.o.
faktúry FV14/029
781
34
EXTRABENZ, spol. s r. o.
poskytnutý preddavok
033
neuhradenie
odberateľskej
35
HORNEX, a.s.
faktúry 15001
570
neuhradenie
odberateľskej
35
LOOX, s.r.o.
faktúry FV10/00035
878
poskytnutá pôžička
Anton Ruščák
Marián Antal a Dušan Štefčík,
nezúčtovaná pokladňa
konatelia úpadcu

Č. súp.
Právny dôvod
zl.
1.
2.
3.
5.
8.
10.
15.
18.

Súpisová
hodnota v €
Číslo Obec
657
2165/ 120 00
Vinohradská
211 000,00
48
Praha 2
536
920 01
Mierová
2
4 316,40
Hlohovec
536
920 01
Mierová
2
4 486,80
Hlohovec
143
927 02
Nitrianska 1527
200,00
Šaľa, Veča
802
841 01
Agátová
4D
6 504,00
Bratislava
907
811
03
Kozia
11
931,22
Bratislava
Cottbuská 10
040 23 Košice 121 176,96
Ulica

Šaľa

18.548,09

(ďalej v texte len ako „Súbor pohľadávok“)
Minimálna akceptovateľná cena v Ponukovom konaní za Súbor pohľadávok:
V Ponukovom konaní sa predaj - postúpenie Súboru pohľadávok uskutoční za najvyššiu ponuku bez
stanovenia minimálnej akceptovateľnej ceny. Zabezpečený veriteľ má právo odmietnuť ponuky všetky
alebo aj jednotlivo, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Lehota na predkladanie ponúk: je 15 dní od zverejnenia oznámenia o Ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie
ponúk do 15:00 hod..
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť doručená osobne alebo poštou do kancelárie Správcu na adresu: Pekárska 11, 917 01 Trnava,
v zalepenej obálke s výrazným označením: „KONKURZ RAC spol. s r. o. verejné ponukové konanie –
záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod..
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky do 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Všeobecné podmienky verejného ponukového konania a náležitosti ponuky:
1.1 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
1.2 Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť, ani
vziať späť.
1.3
Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí mať minimálne nasledujúci obsah:
nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny
kontakt, e-mailový kontakt), označenie Súboru pohľadávok ako predmetu ponukového konania, návrh ceny za
kúpu - postúpenie Súboru pohľadávok ako predmetu ponukového konania a čestné vyhlásenie záujemcu o tom,
že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami Ponukového konania vyhláseného správcom v Obchodnom
vestníku a súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely Ponukového konania.
2.

Vyhodnotenie ponúk:

2.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo bola doručená po lehote
na predkladanie ponúk, sa neprihliada.
2.2 Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „KONKURZ RAC spol. s r. o. verejné ponukové konanie –
záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ!“, sa neprihliada.
2.3 Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 1.3 sa neprihliada.
2.4 Na viaceré ponuky toho istého záujemcu, sa neprihliada.
2.5 Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, a v deň
vyhodnotenia ponúk bude informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk Zabezpečeného veriteľa. Zabezpečený
veriteľ má právo odmietnuť ponuky všetky alebo aj jednotlivo, a to aj bez uvedenia dôvodu.
2.6 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, podmienky Ponukového konania sa použijú primerane.
2.7 O vyhodnotení doručených ponúk, ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada, vyhotoví Správca
zápisnicu.
2.8 Správca oznámi výsledky ponukového konania záujemcom a konkurznému súdu bez zbytočného odkladu.
2.9 Víťazom Ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky Ponukového konania,
ponúkol najvyššiu cenu za Súbor pohľadávok, a zároveň jeho ponuka bola schválená Zabezpečeným veriteľom.
2.10 Víťaz Ponukového konania je povinný uhradiť ponúknutú cenu na konkurzný účet Úpadcu do 7 dní odo dňa
doručenia oznámenia správcu o vyhodnotení jeho ponuky za víťaznú, a to tak, že celá ponúknutá cena musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pripísaná na konkurzný účet úpadcu najneskôr v posledný deň sedemdňovej lehoty.
2.11 Správca uzavrie s víťazom Ponukového konania zmluvu až po úplnom uhradení ponúknutej ceny.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K093954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barkoci Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ulička 480 / 28, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1961
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/231/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/231/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Dňa 19.09.2019 Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci
štatutárnym orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Miroslav Barkoci, nar.
06.06.1961, trvale bytom Veľká Ulička 480/28, 922 42 Madunice, podnikajúceho pod obchodným menom
Miroslav Barkoci – MIREDA, IČO: 35 176 776, s miestom podnikania Veľká Ulička 480/28, 922 42 Madunice
zverejnil v OV pod č. 181/2019 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Barkoci, nar. 06.06.1961, trvale
bytom Veľká Ulička 480/28, 922 42 Madunice, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Barkoci –
MIREDA, IČO: 35 176 776, s miestom podnikania Veľká Ulička 480/28, 922 42 Madunice, zrušuje.

V Trnave, dňa 21.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca dlžníka

K093955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
sp. zn. 36K/41/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úpadca:
VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
sídlo: Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO: 36 223 000

Dátum a čas zasadnutia:
16.10.2019, 10:45 hod.

Miesto zasadnutia:
Stráž 223, 960 01 Zvolen - 3. podlažie, veľká zasadacia miestnosť

Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s.
so sídlom kancelárie: Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti pod S1731

Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru:
·
·
·

AIM ENERGY, s.r.o., so sídlom Štefanská 3793/22, 058 01 Poprad, IČO: 46 921 745
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., so sídlom Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 733 209
SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081

Ďalší prítomní:
JUDr. Tomáš Sliacky, komplementár LawService Recovery, k.s. (ďalej len „správca“)

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Voľba predsedu veriteľského výboru
I.
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca. Na základe vykonanej prezencie správca skonštatoval, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľský výbor je v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uznášaniaschopný, keď sú prítomní všetci
jeho členovia.
II.
Jediným bodom zasadnutia veriteľského výboru bola voľba predsedu veriteľského výboru. Správca prítomných
členov veriteľského výboru poučil, že na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebá nadpolovičná väčšina
hlasov, pričom každý z členov veriteľského výboru má jeden hlas.
Správca následne za predsedu veriteľského výboru navrhol veriteľa AIM ENERGY, s.r.o. O tomto návrhu bolo
vykonané hlasovanie, pričom výsledok je nasledovný:
ZA:

3 hlasy
·
·
·

AIM ENERGY, s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

V súlade s výsledkami hlasovania správca konštatoval, že veriteľský výbor prijal nasledovné uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o., so sídlom
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO: 36 223 000 volí za predsedu veriteľského výboru
spoločnosť AIM ENERGY, s.r.o., so sídlom Štefanská 3793/22, 058 01 Poprad, IČO: 46 921 745.“
III.
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu zvolaného zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie
ukončené o 10:50 hod.
Vo Zvolene, dňa 16.10.2019

___________________________________
AIM ENERGY s.r.o.
v zastúpení AKMB, s.r.o.
v mene spoločnosti koná
JUDr. Miroslav Belica, advokát a konateľ

K093956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovárová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 162, 821 01 Hlboké
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1956
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/267/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/267/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/267/2019 zo dňa 13. augusta 2019 (zverejnenie v OV č.
159/2019 dňa 19.08.2019) bol na majetok dlžníka Kamila Kovárová, narodená 31.01.1956, trvale bytom 906
31 Hlboké 162 vyhlásený konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený správca JUDr. Viera
Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
preskúmaním pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci konkurzu.

V Galante, dňa 10.10.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K093957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Knapp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta -, 925 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1982
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/268/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/268/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 13.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tibor Knapp,
nar.: 21.12.1982, trvale bytom: J. Dalloša 1348/24, 925 21 Sládkovičovo, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník “)
a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády
1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 160/2019 zo dňa 20.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 21.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K093958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Čeligová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Martina 4755/108, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1979
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/274/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/274/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Denisa
Čeligová, nar.: 17.07.1979, trvale bytom: Sv. Martina 4755/108, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, podnikajúca
pod obchodným menom Denisa Čeligová, IČO: 41 975 723, s miestom podnikania 919 08 Boleráz 115, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.10.2005 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka
správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
162/2019 zo dňa 22.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 21.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

63

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

K093959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Mača 316, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/209/2019 S1746-30
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/209/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Karol Lakatos, nar. 28.05.1969, bytom Veľká Mača 316, 925 32 Veľká Mača, týmto zverejňuje
súpisové zložky majetku úpadcu:

1. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 328/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.379 m2, spoluvlastnícky podiel
11/100, zapísaná na LV č. 51, kat. úz. Veľká Mača, obec Veľká Mača, okres Galanta, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 479,15 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 21.10.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

2. Nehnuteľnosť
pozemok parcela reg. „C“ parc. č. 328/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, spoluvlastnícky podiel
11/100, zapísaná na LV č. 51, kat. úz. Veľká Mača, obec Veľká Mača, okres Galanta, Slovenská republika.
Súpisová hodnota: 20,85 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 21.10.2019
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167h ods. 1 ZKaR

V Sládkovičove 21. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Mača 316, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/209/2019 S1746-32
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Trnava
25OdK/209/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Karol Lakatos, nar. 28.05.1969, bytom Veľká Mača 316, 925 32 Veľká Mača, týmto oznamuje,
že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
11

Veriteľ
Československá obchodná banka, a.s.

Adresa
Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO
36 854 140

Výška pohľadávky (€)
4773,82

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 21. októbra 2019
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K093961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halbavý Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 164 / 51, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/3/2016 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/3/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY

Navrhovateľ dražby a licitátor:
JUDr. Darina Válková, so sídlom kancelárie Jilemnického 21, Trenčín 911 01, správca úpadcu Ladislav
Halbavý, bytom Partizánska 164/51, 972 51 Handlová

Miesto konania dražby:
Notársky úrad Mgr. Peter Mikita, so sídlom úradu Jilemnického 2, 911 01 Trenčín

Dátum a čas konania dražby:
17.10.2019 o 10:00 hod.

Kolo dražby: druhé
Predmetná dražba majetku úpadcu bola zverejnená v Notárskom centrálnom registri dražieb sp.zn. NCRdr.
3500/2019 a v Obchodnom vestníku č.187/2019 zo dňa 23.9.2019.
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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Označenie predmetu dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu zapísané na LV č. 3060 vedeného u Okresného úradu Prievidza,
katastrálneho odboru a to byt č. 2 na 1. p. bytového domu súp. č. 164, orientačné č. 51 nachádzajúci sa v k.ú.
Handlová, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, zariadeniach domu vo veľkosti 6710/71943 a
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6710/71943 na pozemku parc.reg. C parc.č. 466 zast. plochy a nádvoria
o výmere 394 m2. Predmet dražby je vo vyhovujúcom stave.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:
Záložné práva uvedené na LV č. 3060 neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne
predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z tohto záložného práva

Odhad ceny predmetu dražby:
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 65/2019 zo dňa 17.4.2019 vypracovaného
znalcom – Ing. Adolf Daubner, Dubová č. 10, 971 01 Prievidza vo výške 36.500,00 €.

Cena dosiahnutá vydražením predmetu dražb:
27.375,00 €

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
Mgr. Peter Mikita, so sídlom úradu Jilemnického 2, 911 01 Trenčín,
notárska zápisnica N 4630/2019, Nz 34571/2019

V Trenčíne, dňa 17.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K093962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Františka Karvajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2193/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/524/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/524/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Františka Karvajová, nar. 06.03.1953, bytom Trenčianska 2193/36, Nové Mesto nad
Váhom pod sp. zn. 40OdK/524/2019 zo dňa 6.8.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2019
zo dňa 13.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Františka Karvajová, nar. 06.03.1953, bytom
Trenčianska 2193/36, Nové Mesto nad Váhom, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/524/2019
zrušuje.

K093963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Felcan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/584/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/584/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Felcan, nar. 01.09.1950, trvale bytom
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis.
značkou: 38OdK/584/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, v Obchodnom vestníku oznamujem zámer zostaviť
rozvrh výťažku.
V Trenčíne, dňa 22.10.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Ladislav Felcan

K093964
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Dušan Daniš, nar. 12.7.1962, trvale bytom Partizánska 287/13, 907 01 Myjava pod
sp. zn. 40OdK/536/2018 zo dňa 17.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2018 zo dňa
27.12.2018 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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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Dušan Daniš, nar. 12.7.1962, trvale bytom
Partizánska 287/13, 907 01 Myjava, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/536/2018 zrušuje.

K093965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jalčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koncová ulica 168 / 30, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/22/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo: 4: Typ súpisnej položky majetku: Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu podliehajúce
konkurzu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 1.3.2017 do
1.10.2019, Celková suma: 1 506,29, Mena: Eur, Súpisová hodnota 1 506,29, Mena: Eur, Deň zápisu:
01.10.2019.

K093966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Brezničan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brvnište 454, 018 12 Brvnište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/164/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/164/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Miloš Brezničan, nar. 8.3.1984, trvale bytom 018 12, Brvnište 454 pod sp. zn.
22OdK/164/2018 zo dňa 31.5.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2018 zo dňa
07.06.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miloš Brezničan, nar. 8.3.1984, trvale bytom 018
12, Brvnište 454, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 22OdK/164/2018 zrušuje.

K093967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kočnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 152 / 152, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/597/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/597/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Xénia Hofierková, Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, správca v konkurze na majetok dlžníka Peter Kočnár,
nar. 24.04.1951, trvale bytom Záhradná 152/152, 018 63 Ladce, Slovenská republika, oznamujem, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená 1 súhrnná prihláška 4 nezabezpečených pohľadávok
veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35831154, a to:

1.
2
3
4

Právny dôvod
18Csp/162/2017 – Rozsudok Okresného súdu Trenčín
13481616 – Žiadosť o aktiváciu pôžičkovej karty QUATRO
4Csp/67/2018 – Platobný rozkaz Okresného súdu Námestovo
5055983895 – Zmluva o kreditnej karte

Suma v EUR
26.240,37
6.972,79
1.851,19
365,79

ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 21.10.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Kočnár

K093968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Vetrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Energetikov 194/33, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/534/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/534/2019
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: Vladimír Vetrich, nar. 21.12.1981, trvale bytom
Prievidza, sp. zn. 38OdK/534/2019, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Karol Porubčin, správca

K093969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marko Oliver
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 85, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/58/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/58/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Martin Hurtiš, ul. Matice slovenskej 17,Prievidza 97101, správca konkurznej podstaty dlžníka Marko Oliver,
nar. 1.2.1963, trvale bytom Tužina 85, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 40OdK/58/2019, že v
súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do
zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1 veriteľ: SR – Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Šumperská 1,
Prievidza, IČO: 30794536 prihlásená suma: 879,58.-eur
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.2 veriteľ: SR – Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Šumperská 1,
Prievidza, IČO: 30794536 prihlásená suma: 7276,28.-eur

K093970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marko Oliver
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 85, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/58/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/58/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Marko Oliver, nar. 1.2.1963, trvale bytom Tužina 85 pod sp. zn. 40OdK/58/2019 zo
dňa 20.2.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 40/2019 zo dňa 26.02.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marko Oliver, nar. 1.2.1963, trvale bytom Tužina 85
, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/58/2019 zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Blahuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/582/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/582/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Miroslav Blahuš , trvale bytom Trenčín , Slovenská republika,
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/582/2019, bola dňa 21.10.2019 doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa Stabar SPOL sk s.r.o. E.F.Scherera 4799/38 921 01
Piešťany , IČO: 46 626 191, vo výške 178,10 €.
Prihláška veriteľa bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne , dňa 21.10.2019
JUDr. Danica Birošová, správca

K093972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Blahuš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/582/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/582/2019
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 12.06.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 26.09.2019 , dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Miroslav Blahuš , nar.
13.02.1990, trvale bytom Trenčín, Slovenská republika, vedený pod spis. zn.38OdK/582/2019
z ru šuje.

JUDr. Danica Birošová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janoš Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boriny 509/10, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/498/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/498/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca úpadcu Štefan Janoš, rod. Illéš, nar. 01.02.1978, bytom Boriny 509/10A, 972 05 Sebedražie
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná zabezpečená pohľadávka
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:

LICITOR factoring, s.r.o. so sídlom Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36 435 601

Prihlásená suma:

1.

2 729,65 €

V Trenčíne, 21.10.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K093974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 1578/23, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/513/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/513/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Matúš Lacko, nar. 21.12.1976, trvale bytom Fučíková 1578/23, 972 51 Handlová
pod sp. zn. 38OdK/513/2018 zo dňa 7.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 241/2018 zo dňa
14.12.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Matúš Lacko, nar. 21.12.1976, trvale bytom
Fučíková 1578/23, 972 51 Handlová, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/513/2018 zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Bakalík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahov 741, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/637/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/637/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 21.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka : Filip Bakalík, nar. 22.09.1992, trvale bytom 913 38 Soblahov 741.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K093976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Matejková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičová 647/28, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/27/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Do 90 dní si žiadny veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku. Na základe týchto skutočností správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Beáta Matejková, nar. 27.4.1971, trvale bytom Považská Bystrica, Sládkovičova 647/28 pod
sp. zn. 22OdK/27/2019 zo dňa 1.2.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2019 zo dňa
8.02.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Beáta Matejková, nar. 27.4.1971, trvale bytom
Považská Bystrica, Sládkovičova 647/28, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 22OdK/27/2019
zrušuje.

K093977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/3/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/3/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1 veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinová 25, Bratislava,
IČO: 35942436 prihlásená suma: 1445,71.-eur
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.2 veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinová 25, Bratislava,
IČO: 35942436 prihlásená suma: 70.-eur
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2 veriteľ: Prima banka Slovensko a.s., Hodžová 11, Žilina, IČO:
31575951 prihlásená suma: 1741,70.-eur

K093978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/3/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/3/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Roman Rác, nar. 17.02.1989, Trenčianska 2194/37, 91501 Nové Mesto nad Váhom
pod sp. zn. 38OdK/3/2019 zo dňa 16.1.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 16/2019 zo dňa
23.01.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Rác, nar. 17.02.1989, Trenčianska
2194/37, 91501 Nové Mesto nad Váhom, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/3/2019 zrušuje.

K093979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radobica 156, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/34/2012 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/34/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Jana Katarína Sluková, Radobica 156, 972 48 Horná Ves, nar. 18.4.1980, vedenej na
OS Trenčín pod sp. zn. 28K/34/2012 správca JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, sídlo kancelárie Námestie slobody
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

74

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

1618/9, 020 01 Púchov, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií,
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie:
Každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
nahliadnuť do zoznamu 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.
V Púchove, 21. 10. 2019
Správca: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová

K093980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhlík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 343, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/103/2017 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/103/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne sp.zn. 40OdK/103/2017 dlžníka Jozef Uhlík, nar.
15.2.1967, bytom Častkovce 343, 916 27 správca oznamuje v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii zámer zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.
V Trenčíne, 21.10.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K093981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulichová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ,, , Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/437/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/437/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Martina Kulichová, nar. 19.10.1977, trvale bytom: Prievidza, týmto
oznamujem doručenie prihlášky veriteľa - DSI DATA, a.s., so sídlom: Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo,
IČO: 36399493, v celkovej výške 418,27 EUR,- a zápis tejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
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V Trenčíne dňa 21.10.2019

JUDr. Martina Poláčková, správca

K093982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, - Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/212/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Alena Rácová, nar. 3.6.1960, trvale bytom Nová Dubnica pod sp. zn.
38OdK/212/2019 zo dňa 24.4.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2019 zo dňa 02.05.2019
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alena Rácová, nar. 3.6.1960, trvale bytom Nová
Dubnica, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/212/2019 zrušuje.

K093983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 907 01, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vec: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 40OdK/464/2018-23 zo dňa 26.11.2018, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 232/2018 dňa 03.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ivan Polák,
nar. 10.06.1976, trvale bytom 907 01 Myjava, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Polák, nar. 10.06.1976, trvale bytom 907 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Myjava, štátny občan SR zverejnil v Obchodnom vestníku súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 27/2019 dňa 07.02.2019.
Následne správca pristúpil k speňažovaniu jednotlivých súpisových zložiek majetku, avšak bezvýsledne, a to
prostredníctvom verejného ponukového konania (ďalej aj „VPK“) vyhláseného podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, pričom boli vyhlásené 3 kola predmetného verejného ponukového konania,
a to
- 1. kolo VPK uverejnené v OV č. 130/2019 dňa 09.07.2019
- 2. kolo VPK uverejnené v OV č. 161/2019 dňa 21.08.2019
- 3. kolo VPK uverejnené v OV č. 192/2019 dňa 04.10.2019

Predmetom speňažovania, ktorý správca vylučuje zo súpisu, bol nasledovný majetok:
Nehnuteľnosti:
1. pozemok parcely KN-E 1330 o výmere 1266 m2, orná pôda, k.ú. Hrádok, zapísaný na LV č. 658 Okresného
úradu Nové Mesto nad Váhom, kat. odbor, spoluvlastnícky podiel : 1/4, súpisová hodnota: 142,00 Eur

2. pozemok parcely KN-C 4099/4 o výmere 1111 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Myjava, zapísaný na LV
č. 3521 Okresného úradu Myjava, kat. odbor, spoluvlastnícky podiel : 554/5555, súpisová hodnota: 293,00
Eur

V 1., 2., ani 3. kole VPK nebola do kancelárie správcu doručená ponuka žiadneho záujemcu. Vzhľadom na
túto skutočnosť sa v rámci VPK nepodarilo speňažiť majetok dlžníka podliehajúci konkurzu, a teda tento
v dôsledku ust. § 167p ods. 2 ZKR s poukazom na ust. § 167n ods. 1 druhá veta prestáva podliehať
konkurzu.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K093984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642/8D 2642/8D, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/553/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/553/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Anna Kmeťová, nar. 17.03.1948,
bytom Ciglianska cesta 2642/8D, 971 01 Prievidza, 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 21.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 21.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca

K093985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lagiňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pionierska 981/9, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/602/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/602/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jana Lagiňová, nar. 22.11.1987, trvale bytom
Pionierska 981/9, 017 01 Považská Bystrica sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jana Lagiňová, nar. 22.11.1987, trvale bytom Pionierska 981/9,
017 01 Považská Bystrica zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K093986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska ulica 38 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/547/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/547/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Marek Kotlár, nar. 05.08.1984, trvale bytom: Bakalárska ulica 38/6,
971 01 Prievidza, týmto oznamuje doručenie prihlášky veriteľa - ČSOB Leasing, a.s., sídlo: Žižkova 11, Bratislava,
IČO: 35 704 713, v celkovej výške 11 837,92 EUR a jej zápis do zoznamu pohľadávok.

V Trenčíne dňa 21.10.2019

JUDr. Martina Poláčková, správca

K093987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repka Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1245 / 21, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/514/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/514/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Repka, nar. 11.05.1992, bytom Družstevná
1245/21, 911 01 Trenčín, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
týmto o z n a m u j e, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 21.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, 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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K093988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Romana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/420/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/420/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Romana Rácová, nar. 20.01.1990, bytom
Partizánske, 958 01 Partizánske, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
týmto o z n a m u j e, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 21.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca

K093989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Perla Miartušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 135, 020 52 Zárečie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/570/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/570/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Perla Miartušová, nar. 11.8.1965, trvale bytom Záriečie 135 pod sp. zn.
22OdK/570/2018 zo dňa 19.12.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 249/2018 zo dňa
31.12.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ing. Perla Miartušová, nar. 11.8.1965, trvale bytom
Záriečie 135, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 22OdK/570/2018 zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K093990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bangová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 338/11, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/602/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/602/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ildikó Bangová, nar. 09.07.1964,
bytom M. R. Štefánika 338/11, 914 01 Trenčianska Teplá, 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 21.10.2019 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 21.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, 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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K093991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Mačák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šmeralova 1570/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/365/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisu majetku podstát
všeobecná podstata
1. Hnuteľná vec
OSOBNÉ VOZIDLO
značka: FORD MONDEO

počet najazdených km: 278.464 km

EČV: PD280EX
bolo dlhšie nefunkčné

stav: ojazdené, používané ako pracovné auto na stavby, po nedávnej oprave,

VIN: WF0NXXGBBNYB05820

farba: zelená metalíza tmavá

umiestnenie: Handlová

hodnota: 800 Eur

V Trenčíne, dňa 21.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca

K093992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sluková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radobica 156, 972 48 Horná Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/34/2012 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/34/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo: 2, Typ súpisnej položky majetku: Iná majetková hodnota: príjmy úpadcu podliehajúce
konkurzu v rozsahu v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou k 21.10.2019, Celková
suma: 20 864,21, Mena: Eur, Súpisová hodnota 20 864,21, Mena: Eur, Deň zápisu: 21.10.2019

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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K093993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Letavay Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hečkova 1167 / 6, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/71/2012 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/71/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu pohľadávok bola zapísaná táto pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Mária Macková, Opatovce nad Nitrou 112.
Prihlásená suma: 8 658,37 EUR

Mgr. Janette Adamcová, správca

K093994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánik Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjevská 2506 / 1, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/589/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/589/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Druh: iná majetková hodnota
Popis: suma deponovaná na depozitnom účte Sociálnej poisťovne
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 846,19 EUR
V Trenčíne dňa 21.10.2019

JUDr. Otto Markech, 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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K093995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/283/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/283/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Dušan Ažaltovič, so sídlom kancelárie Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn.: S1658, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Jarmila Oláhová, nar. 7.3.1965, trvale bytom 958 01 Partizánske, sp. zn. 40OdK/283/2019
týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská
100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej sume 855,43,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Dušan Ažaltovič
správca konkurznej podstaty

K093996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ADEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 2, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 112 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38R/3/2018 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca úpadcu ADEST a.s., so sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO: 34 112 961 vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
úpadcu – oddelenej podstaty veriteľa ČSOB Leasing, a.s..

Predmet speňaženia: motorové vozidlo zn. OPEL ASTRA, VIN W0LPD5EC1GG023631, EVČ: BN379CB, r. v.
2016 (súpis zverejnený v OV č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019, súpisová hodnota 9 000,00 Eur)

Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní svoje ponuky doručiť na adresu správcu: JUDr. Barbora Koncová,
správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Obálka
musí obsahovať návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní (originály
resp. úradne overené fotokópie) a v prípade fyzickej osoby ktorá nepodniká fotokópiu dokladu totožnosti. Návrh
cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 10%
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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navrhovanej kúpnej ceny na účet úpadcu č. IBAN: SK3609000000005072231011. Zábezpeka musí byť zložená
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V tomto ponukovom konaní bude akceptovaná minimálna ponuka
kúpnej ceny vo výške 100% súpisovej hodnoty predmetu speňaženia. Obhliadku majetku úpadcu je potrebné
dohodnúť vopred v sídle kancelárie správcu. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v lehote
do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia ponukového konania za prípadnej účasti zabezpečeného veriteľa, pričom
správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok záujemcov. Víťazom
verejnej obchodnej súťaže sa stane účastník spĺňajúci všetky stanovené podmienky, ktorý bude ako víťaz
vyhodnotený správcom v súlade s podmienkami plánu speňaženia s tým, že správca má oprávnenie odmietnuť
všetky predložené ponuky. Úspešný záujemca bude o výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne
informovaný, pričom následne bude so záujemcom uzavretá kúpna zmluva. Bližšie informácie budú záujemcom
poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803 803.

V Trenčíne, dňa 21.10.2019
JUDr. Barbora Koncová, správca

K093997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabian Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1955
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/288/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/288/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Ing. Ľubomír Fabian, „v konkurze“, nar. 22.10.1955, trvale bytom 971 01 Prievidza oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 17.10.2019 doručená do kancelárie
správcu prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa – RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava, IČO:
31 329 519, s por. č. 1, s celkovou sumou 52.202,40 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.. správca

K093998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jordánová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckov 64, 916 38 Beckov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/628/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/628/2019
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

85

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh podania:

Deň vydania: 24.10.2019

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Mária Jordánová, nar.
14.09.1958, bytom Beckov (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde
Trenčín pod spisovou značkou 40OdK/628/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom
znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov
Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu
na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady 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, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 21.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K093999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukićová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lavičková 6, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/591/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/591/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
Výmera
1.
1924, reg. „C“ 143
2.

1925, reg. „C“ 198

STAVBA
Por.č. popis
3.

ulica
orient.č.
Rodinný dom 284

Druh
Zastavaná
nádvorie
Záhrada

Súp.č./ Parc.č.
1924

POZEMOK
Por.č. Parc.č.
4.
353, reg. „E“

Výmera
2 085

Druh
Orná pôda

5.

357, reg. „E“

865

Orná pôda

6.

417, reg. „E“

496

Orná pôda

7.

420, reg. „E“

729

Orná pôda

8.

676, reg. „E“

839

Orná pôda

9.

718, reg. „E“

882

Orná pôda

Štát, obec, k.ú.
a SR,
Trenčín, Kubrá
SR,
Trenčín, Kubrá

plocha

Č. LV Spoluvl. pod.
78
1/6

Hodnota
834,05 €

78

1 155,00 €

1/6

Štát, obec, k.ú.

Č. LV

SR,
Trenčín, Kubrá

78

Štát, obec, k.ú.
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa

Spoluvl.
pod.
1/6

4.900,00 €

Č. LV Spoluvl. pod.
21
1/25

Hodnota
83,40 €

21

1/25

34,60 €

21

1/25

19,84 €

21

1/25

29,16 €

21

1/25

33,56 €

21

1/25

35,28 €
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10.

761, reg. „E“

Orná pôda

11.

794/1, reg. „E“ 363

Orná pôda

12.

814, reg. „E“

1 100

Orná pôda

13.

867, reg. „E“

2 770

Orná pôda

14.

956, reg. „E“

1 789

Orná pôda

15.

977, reg. „E“

584

Orná pôda

16.

1006, reg. „E“ 4 940

Orná pôda

17.

1136, reg. „E“ 378

Orná pôda

18.

1161, reg. „E“ 824

Orná pôda

19.

1241, reg. „E“ 1 385

Orná pôda

20.

1293, reg. „E“ 3 097

Orná pôda

21.

1339, reg. „E“ 698

Orná pôda

22.

281, reg. „E“

311

Orná pôda

23.

399/1, reg. „E“ 850

Orná pôda

24.

399/2, reg. „E“

1 083

Orná pôda

25.

788, reg. „E“

1 442

Orná pôda

26.

870, reg. „E“

2 575

Orná pôda

27.

896, reg. „E“

2 329

Orná pôda

28.

983, reg. „E“

1 762

Orná pôda

29.

1348, reg. „E“ 1 572

Orná pôda

30.

20/1, reg. „C“

1 181

záhrada

31.

252, reg. „E“

10 321

TTP

32.

Orná pôda

33.

1362/2,
reg. 973
„E“
1403, reg. „C“ 360

34.

1405, reg. „C“ 579

záhrada

35.

Orná pôda

36.

1362/1,
reg. 396
„E“
20/2, reg. „C“ 1 181

37.

320, reg. „E“

863

Orná pôda

38.

323, reg. „E“

529

Orná pôda

SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce,
Voľa
SR,
Michalovce,
Voľa
SR,
Michalovce,
Voľa
SR,
Michalovce,
Voľa
SR,
Michalovce,
Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa
SR,
Michalovce, Voľa

záhrada

záhrada

Deň vydania: 24.10.2019
21

1/25

72,12 €

21

1/25

14,52 €

21

1/25

44,00 €

21

1/25

110,80 €

21

1/25

71,56 €

21

1/25

23,36 €

21

1/25

197,60 €

21

1/25

15,12 €

21

1/25

32,96 €

21

1/25

55,40 €

21

1/25

123,88 €

21

1/25

27,92 €

49

5/40

38,88 €

49

5/40

10,63 €

49

5/40

135,38 €

49

5/40

180,25 €

49

5/40

321,88 €

49

5/40

291,13 €

49

5/40

220,25 €

49

5/40

196,50 €

149

18/63000

0,34 €

467

192/388800

1,02 €

742

1/25

38,92 €

776

1/100

3,60 €

776

1/100

5,79 €

801

1/25

15,84 €

805

18/63000

0,34 €

813

1/25

34,52 €

813

1/25

21,16 €
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K094000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huliak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/550/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/550/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 21.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K094001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Letavay Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hečkova 1167 / 6, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/71/2012 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/71/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty sa doplňuje o novú súpisoú položku:
Súpisová položka č. 6.- Zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie od 03/2013 do 9/2019 - 5 117,56 EUR.
Správca Mgr. Janette Adamcová

K094002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šášiková Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Chyndice 195, 951 54 Malé Chyndice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/133/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/133/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/133/2019 zo dňa 30.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Júlia ŠÁŠIKOVÁ, nar. 7.4.1949, bytom 951 54 Malé
Chyndice č. 195. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2019 zo dňa 5.8.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 17.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžíka.
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 ust. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K094003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirok Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 492 / 11, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/150/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/150/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

1.) Osobné motorové vozidlo ŠKODA FELÍCIA, farba: fialová metalíza, VIN: TMBEFF613TO125481, stav
tachometra: viac ako 191489 km , stav opotrebovanosti: primeraný, majetok zapísaný do súpisu dňa 21.10.2019,
majetok zapísaný z dôvodu: 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 300 €

Tomáš Timoranský, správca

K094004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1, 949 11 Nitra) ., 949 01 Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1,
949 11 Nitra)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/160/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/160/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

1.) Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Ivanka pri Nitre, obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra
zapísaná na LV č. 2174 ako parcela registra E evidovaná na mape určeného operátu a to parcela č. 99/1, vo
výmere 2 m2, zastavaná plocha a nádvorie, majetok zapísaný do súpisu dňa 21.10.2019, majetok zapísaný z
dôvodu: 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 10 €

Tomáš Timoranský, správca

K094005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Melinda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica slobody 4136/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/154/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/154/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Ku dňu ku ktorému bol srávca povinný vyhotoviť súpis majetku nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu

Tomáš Timoranský, správca

K094006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 428, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1975
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/176/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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31OdK/176/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Zuzana Bečková, nar.
15.04.1975, bytom 956 01 Bojná, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
31OdK/176/2019-21 zo dňa 23.08.2019, zverejnené v OV č. 168/2019 dňa 02.09.2019, majetok dlžníčky
nepostačuje na pokrytie nákladov konkurzu. Na základe uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 31OdK/176/2019 na
dlžníka: Zuzana Bečková, nar. 15.04.1975, bytom 956 01 Bojná, z r u š u j e. Zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle ust. §
167v ods. 4 ZoKR.

K094007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kardos Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 327 / 3, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1975
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/180/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/180/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

SKP, k.s., správca dlžníka Roman Kardos

K094008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Fekeč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul.P.Jilemnického 2838/2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/153/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie: L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty
Roman Fekeč , nar. 30.7.1976, Ul.P. Jilemnického 2838/2, 934 01 Levice, týmto podľa § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., oznamujem, že som po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, zapísala do zoznamu pohľadávok pod poradovým č.14 pohľadávku veriteľa:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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- KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199, Československej armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, zast. Advokátska kancelária Gallo s.r.o., IČO 36715352, Jilemnického 4012/30, 03601 Martin, doručená
dňa 18.10.2019, výška pohľadávky 1955,93€

V Nových Zámkoch dňa 21.10.2019
JUDr. Zuzana Szabóová správca

K094009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ignác Krecsmer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 238/12, 943 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/147/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/147/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Ignác Krecsmer, nar.: 28.07.1986, bytom Železničná 238/12, 943 62
Pohronský Ruskov, v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke,
a.s., č.ú.: 2925840107/1100, IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky (t.j. do 06.11.2019), pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 21.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K094010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovič Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 27, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1985
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/198/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/198/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Pavol Matejovič, nar. 22.05.1985,
bytom 956 16 Nitrianska Streda 27, t.č. Krušovská 1636/20, 955 01 Topoľčany, (ďalej len „Dlžník“), týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

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 203/2019 pod
K093031 dňa 21.10.2019.

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

VIN

Rok výroby Stav

Súpisová hodnota

KMHBT51GP4U256467

2005

300,00 EUR

Pojazdné, opotrebované, potrebné opravy

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Topoľčanoch, dopravného
inšpektorátu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia 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/198/2019“. 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 a spisovú značku
konkurzu: 32OdK/198/2019. 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: 321982019.
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, ktorá spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka por. č. 1 ako hnuteľný majetok – motorové vozidlo
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako jeho súpisová hodnota t. j. 300,00 EUR.
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.
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K094011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Fekeč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul.P.Jilemnického 2838/2, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/153/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/153/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka Roman Fekeč, nar. 30.7.1976, Ul.P.Jilemnického 2838/2, 934 01
Levice
1. Súpisová položka č.1 – Hnuteľný majetok
osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: DAEWO NUBIRA
ev.č. LV592FK
VIN:KLAJF696EWK050901
Farba: šedá metalíza
STK: platné do 09.3.2020
EK: platné do 09.3.2020
Rok výroby : 1.1.1997

Súpisová hodnota majetku je: 250,-€, slovom: dvestopäťdesiat EUR .

V Nových Zámkoch dňa 21.10.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, 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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K094012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olach Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/87/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/87/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 20.06.2019, sp. zn. 23OdK/87/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 123/2019 zo dňa 27.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Olach, nar.
16.09.1971, bytom Kollárova 2, 949 01 Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Olach, s miestom
podnikania Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra, IČO: 35 337 150 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Olach, nar. 16.09.1971, bytom
Kollárova 2, 949 01 Nitra, podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Olach, s miestom podnikania
Kollárova 1501/2, 949 01 Nitra, IČO: 35 337 150 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Martina Holečková, správca

K094013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csoma Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná ul. 280 / 19, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/89/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/89/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 25.06.2019, sp. zn. 30OdK/89/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 126/2019 zo dňa 02.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ladislav Csoma, nar.
30.08.1976, bytom Družstevná 280/19, 945 01 Komárno (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“)„ Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí
aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca oznamuje, že v lehote 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, z tohto dôvodu
v súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ladislav Csoma,
nar. 30.08.1976, bytom Družstevná 280/19, 945 01 Komárno končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K094014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Drieniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Streďanská 1763/22, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/176/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/176/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.08.2019, spisová značka 32OdK/176/2019-20 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Simona Drieniková, narodená 21.01.1976, trvale bytom
Streďanská 1763/22, 955 01 Topoľčany. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 170/2019 dňa 04.09.2019 pod číslom K077570 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.09.2019.
Ing. Ladislav Bódi, správca dlžníka Simona Drieniková, narodená 21.01.1976, trvale bytom Streďanská
1763/22, 955 01 Topoľčany týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k Návrhu na
vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 09.09.2019, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia §166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Simona Drieniková po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje,
že sa konkurz vyhlásený na majetok Simona Drieniková, narodená 21.01.1976, trvale bytom Streďanská
1763/22, 955 01 Topoľčany končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka Simona Drieniková, narodená 21.01.1976, trvale bytom Streďanská
1763/22, 955 01 Topoľčany,Slovenská republika v zmysle § 167v ods. 1 zrušuje.
V Nitre, dňa 21.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K094015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bekeová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. H. Vajanského 5296 / 21, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1979
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/164/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka Monika Bekeová, nar. 18.11.1979, bytom
S. H. Vajanského 21, 940 02 Nové Zámky (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka,
vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka
oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v
zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167 v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Monika Bekeová, nar. 18.11.1979, bytom S. H. Vajanského 21, 940 02 Nové Zámky,
Slovenská republika, uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.08.2019, č. k. 32OdK/164/2019, uverejneným
v Obchodnom vestníku č. OV 162/2019 pod K073488 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Monika Bekeová, nar. 18.11.1979, bytom S. H.
Vajanského 21, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K094016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Tünde
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 1611/9 1611/9, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/173/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/173/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Tünde Kollárová, nar.
04.09.1975, bytom Smetanova 1611/9, 943 01 Štúrovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária
Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.11.2018, ktorý
tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.09.2019, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Tünde Kollárová, nar. 04.09.1975,
bytom Smetanova 1611/9, 943 01 Štúrovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Tvrdošín,
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, zrušuje.

V Nitre, dňa 21.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K094017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leľa 40, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/175/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/175/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Tomáš Hruška, nar.
11.12.1979, bytom Leľa 40, 943 65 Leľa, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že ku dňu 21.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 21.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Milada Koukalová, správca

K094018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hederváriová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jókaiho 526 / 6, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/92/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/92/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 26.06.2019, sp. zn. 27OdK/92/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 127/2019 zo dňa 03.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Angelika Hederváriová, nar.
03.12.1991, bytom Jókaiho č. 6/526, 935 61 Hronovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Angelika Hederváriová, nar. 03.12.1991,
bytom Jókaiho č. 6/526, 935 61 Hronovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K094019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Danková Čapkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nána 1217, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1949
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/210/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Rozália Danková Čapkovičová, nar. 23.03.1949, bytom Nána č. 1217, 943 60 Nána (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00
a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852761 alebo na e-mail:
spravca@belica.sk
JUDr. Miroslav Belica, správca

K094020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Danková Čapkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nána 1217, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/210/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Rozália Danková Čapkovičová, nar. 23.03.1949, bytom Nána č. 1217, 943 60 Nána (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.
SK15 0900 0000 0051 3980 1104, 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.
JUDr. Miroslav Belica, správca

K094021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rozália Danková Čapkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nána 1217, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1949

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/210/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/210/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Rozália Danková Čapkovičová, nar.: 23.03.1949, trvale bytom Nána č. 1217, 943 60 Nána (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 02.10.2019, sp. zn.
27OdK/210/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 194/2019 dňa 08.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Miroslav Belica so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9,
94901 Nitra, značka správcu: S1208 (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 Rozália Danková Čapkovičová, born on 23.03.1949, with permanent address at Nána č. 1217,
943 60 Nána (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 02.10.2019, ref. No. 27OdK/210/2019 published in the Commercial report No. 194/2019 of 08.10.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Miroslav Belica with its office at Štefánikova trieda 9, 94901
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Nitra, ref. No. of trustee: S1208 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
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
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 09.10.2019
Nitra, on 09.10.2019
JUDr. Miroslav Belica, správca dlžníka
JUDr. Miroslav Belica, trustee of the bankrupt

K094022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 432
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/3/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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27K/3/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu:
ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu bola po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: SCHENKER
s.r.o., IČO: 31 327 222, Kopčianska 94, Bratislava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávky pod por. č.
1 v celkovej sume 286,51 €, pod por. č. 2 v celkovej sume 91,32 € a pod por. č. 3 v celkovej sume 58,16 €, ktoré
boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 313 - 315.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K094023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meluš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sovietskej armády 80, 956 13 Krnča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/60/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/60/2019
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 Pavol Meluš, nar. 09.04.1971, bytom Sovietskej armády 80, 956 13 Krnča, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Pavol Meluš LERY SLOVAKIA, s miestom podnikania Sovietskej armády 80/86, 956 19
Krnča, IČO: 37 284 720 (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
Hnuteľná vec
Číslo
položky
1

Počet
Výrobné číslo
ks

Popis
Škoda
Octávia
STAQMX01FM5/-/-

Evidenčné
číslo

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2001

1/1

1000,- €

1U
1

TMBDN11U522542325 TO772BV

Primeraný veku

LawService Recovery, k.s., správca

K094024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Császár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1976
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: 29OdK/153/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/153/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
č. zl.

štát obec

k. ú.

LV

parc. č.

regis.

druh pozemku

výmera v m2

podiel

súpisová hodnota
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č. zl.
3

SR
SR

štát
SR

Selice
Selice

obec
Selice

Selice
Selice
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1874
1875

k. ú.
Selice

2518/14
2518/15

LV
1520

E
E

ulica
Perješ

zastavaná plocha a nádvorie
záhrada

súp. č.
818

popis stavby
rodinný dom
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803
891

na parc. č.
2518/1

1/3
5/18

podiel
5/18

500,00 €
750,00 €

súpisová hodnota
3 330,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K094025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Puzsér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/152/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/152/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Imrich Putzér, nar. 11.05.1985, bytom Vodná 23, Komárno, podnikajúci pod obchodným
menom: Imrich Putzér, so sídlom: Komárno, Vodná 23, IČO: 44 773 838 (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje,
že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení
konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 21.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K094026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Lebocová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Z. Nejedlého 2881/38, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/152/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/152/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Valéria Lebocová, nar. 24.10.1942, bytom Ul. Z. Nejedlého 2881/38, 934 01 Levice (ďalej tiež
ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako
"ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje
náklady konkurzu.
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V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 21.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K094027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňa 154, 951 05 Paňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/155/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/155/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/155/2019 zo dňa 13.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Daniela Rácová, nar. 17.9.1953, bytom 951 05 Paňa č.
154. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.8.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 23.9.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
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 ust. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K094028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šelong Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lécka 1255 / 18, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/159/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/159/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 27OdK/159/2019 zo dňa 13.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Pavel Šelong, nar. 6.9.1984, bytom Lécka 1255/18,
Nové Zámky. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 160/2019 zo dňa 20.8.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 23.9.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
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 ust. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K094029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Brucker
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/175/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/175/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Brucker, nar.27.10.1970, bytom 949 01
Nitra, podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Brucker , s miestom podnikania Novomeského 10, 949 11
Nitra, IČO 33 649 782, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.05.1997, zastúpený Centrom právnej
pomoci so sídlom Bratislava, Námestie slobody 12, IČO 30798841, kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132,
027 44 Tvrdošín týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, na základe
poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako i z preskúmania pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Mária Budniková, správca dlžníka Miroslav Brucker, nar.27.10.1970, bytom 949 01 Nitra po zistení, že
konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Miroslav Brucker, nar.27.10.1970, bytom 949 01 Nitra končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Brucker, nar.27.10.1970, bytom 949 01 Nitra v
zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K094030
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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, v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka:
nákladné vozidlo, továrenská značka: Fiat Doblo Cargo, VIN: ZFA22300005157964, EČ: TO586AY, farba:
červená, kategória vozidla: N1, rok výroby: 2003, zdvihový objem valcov 1910 cm³, aktuálny stav kilometrov: cca
300 000 km , vozidlo má platnú STK a EK do 2.7.2020. Vozidlo je pojazdné, ale vysoko opotrebované
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/42/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_FIAT_NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Ing. Radoslava
Kovácsová, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 08.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 300 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK95 0900 0000 0051 5039 0318,
variabilný symbol: 001
Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
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 ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K094031
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
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Okresný súd Nitra
31OdK/42/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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, v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka:
príves nákladný, továrenská značka: JSU P 600, VIN: U5RV06001SR000588, EČ: ZC887YA, farba: hnedá,
kategória vozidla: O1, rok výroby: 1996, stav vozidla: odhlásené, nepojazdné
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/42/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_JSU_NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Ing. Radoslava
Kovácsová, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 08.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.
Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 30 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou.
V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.
Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK95 0900 0000 0051 5039 0318,
variabilný symbol: 002

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.
Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.
Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania je povinný znášať úspešný záujemca ponukového konania.
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 ponukového
konania.
Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V
prípade, ak Správca zruší toto ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca
odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto ponukového konania zúčastnil právo na náhradu
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.
Za účelom získania bližších informácií o ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 224 552, email: radka.kovacsova@gmail.com
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K094032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Paláriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 345, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/160/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/160/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Katarína Paláriková, nar. 10.08.1975, bytom 935 85 Demandice 345 (ďalej
len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje Súpis majetku všeobecnej podstaty:
1.

2.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA - dlžník: Beáta Ožvaldová, nar. 02.12.1957, bytom Čataj 296, 900 83 Čataj, suma pohľadávky: 2.490,99
€, právny dôvod vzniku: regresný nárok ručiteľa podľa ust. § 550 Občianskeho zákonníka voči obligačnému dlžníkovi za plnenie
poskytnuté veriteľovi: FINANCEREAL, s.r.o. so sídlom Opatovská 15, 911 01 Trenčín, IČO: 36 339 334, na základe Zmluvy o úvere
č. 60279 zo dňa 24.3.2006. Súpisová hodnota majetku: ...........
2.490,99 EUR
Iná majetková hodnota – Podiel dlžníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe uzatvorenej Zamestnaneckej –
poisteneckej zmluvy č. 7558106677 zo dňa 15.03.2006, uzatvorenej so spoločnosťou Pokoj doplnková dôchodková poisťovňa, so
síldom Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, IČO: 31 785 107, vo výške príspevkov dlžníka, ktoré v zmysle ust. § 167h ods. 3
ZoKR v spojení s ust. § 115 ods. 4 Zákona č. 233/1995 Z.z. exekučný poriadok podliehajú exekúcií. Súpisová hodnota:
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...................................44,43 €.

V Nitre dňa 21.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kellner Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 217/78, 935 62 Pohronský Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/48/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Jozef Kellner, nar. 16.03.1967, bytom Hlavná
217/78, 935 62 Pohronský Ruskov, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88,
949 03 Nitra Uznesením Okresného súdu Nitra pod č. k. 28OdK/48/2019 zo dňa 13. mája 2019. Vzhľadom k
tomu, že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 21.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K094034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparec Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná ul. 3081 / 11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/126/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/126/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Nitra č. 29OdK/126/2019 - 21 zo dňa 25.07.2019, zverejneného v OV 146/2019 dňa
31.07.2019, som bol ustanovený za správcu majetku dlžníka Mgr. Jaroslav Gašparec, nar. 22.06.1967, bytom
Južná 3081/11, 934 01 Levice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s §167j a nasl. ZKR správca spísal majetok patriaci do všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol
uverejnený v Obchodnom vestníku č. 185/2019 dňa 25.09.2019.
Pani Mária Gašparecová (matka dlžníka) oznámila správcovi svoj záujem o vykúpenie osobného vozidla zn.
Volkswagen Golf z konkurznej podstaty ako oprávnená osoba podľa §167r ods. 4 ZKR za cenu stanovenú
znaleckým posudkom. Znaleckým posudkom č. 70/2019 zo dňa 12.09.2019 vyhotoveným znalcom Ing. Štefanom
Lednickým bola stanovená hodnota vozidla na 151.- € (slovom: stopäťdesiatjeden EUR). Správca pre účely
speňaženia dlžníkovho majetku písomne vyzval oprávnenú osobu na úhradu kúpnej ceny osobného vozidla
v lehote stanovenej správcom. Kúpna cena bola uhradená na správcovský účet dňa 01.10.2019, následne
správca s oprávnenou osobou uzavrel Kúpnu zmluvu na prevod vlastníckych práv k motorovému vozidlu.
Dňa 15.10.2019 bolo v OV č. 199/2019 uverejnené Oznámenie o zostavení pohľadávok proti podstate a zámere
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Jozef Kulich, správca majetku dlžníka Mgr. Jaroslav Gašparec, nar. 22.06.1967, týmto podľa §167u
zverejňuje Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznom konaní vedenom na OS Nitra pod č. k.
29OdK/126/2019:
1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu:
Por. č.
1.
Spolu

Dôvod vzniku
Výťažok z predaja hnuteľného majetku –súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1 – osobné vozidlo

Suma v €
151.00
151.00

2. Špecifikácia pohľadávok proti podstate
Por. Dátum
č.
vzniku

Poradie uspokojenia
Suma Dátum
podľa §167t ods. 1
v€
uspokojenia
ZKR

Dôvod vzniku

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie za mesiace 08/2019 90.00 neuhradené A
10/2019
Odmena správcu zo speňaženia konkurznej podstaty podľa §20 Vyhlášky MS
2.
15.10.2019
22.95 neuhradené A
SR č. 665/2005 Z. z.
Spolu PPP:
112.95 €
Z toho: uhradené:
0.- €
neuhradené:
112.95 €
1.

15.10.2019

Výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate:

38.05 €

Súdny poplatok zo speňaženia vo výške 0.2% z výťažku podľa I, položky 5, písm. c) prílohy zákona o súdnych
poplatkoch č. 71/1992 Zb. a §7a písm. c) zákona č. 71/1992 Zb.: 0.- € (pred zaokrúhlením 0.30 €)
Výťažok zo speňaženia majetku určený na rozvrh medzi veriteľov :
Veriteľ
Mesto Levice, IČO: 307 203
Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 215 759
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
2.
Zástupca veriteľa:
Mgr. Igor Hanuliak, vedúci justičnej pokladnice
SPOLU
1.

38.05 €

Por. č. v zozname
pohľadávok
u správcu

Zistené
pohľadávky
v€

% podiel
pohľ.

Rozvrh
výťažku
v€

1

18.18

8.22

3.13

2

203

91.78

34.92

221.18

100

38.05

Uspokojenie zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov je dosiahnuté v pomere 17.20 %
Správca poučuje nezabezpečených veriteľov, že v predmetnej konkurznej veci môžu do podkladov návrhu
konečného rozvrhu výťažku nahliadať v kancelárii správcu na ul. L. Kassáka 8 v Nových Zámkoch.
Správca tiež určuje lehotu 15 dní od zverejnenia rozvrhu v Obchodnom vestníku na podanie námietok ku
konečnému rozvrhu výťažku.
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Prípadné otázky môžu účastníci konania konzultovať so správcom na t. č. 0903 427 890, alebo e-mailom na
kulichj@mail.t-com.sk.
Správca súčasne žiada dotknutých veriteľov, aby listom, alebo e-mailom oznámili inkasné údaje pokiaľ
nie sú uvedené v prihláškach, prípadne sú zmenené oproti pôvodným údajom.
V Nových Zámkoch dňa 18.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K094035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Bartáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradská 577/70, 941 03 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/204/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/204/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Beáta Bartáková, nar. 07.06.1965, bytom Hradská 577/70, 941 03 Komjatice (ďalej len "dlžník"),
vyhlasuje v zmysle § 167n ods. 1 druhá veta, § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

Výmera (m2): 131
Obec: Komjatice
Štát:
Názov katastrálneho územia: Komjatice

SR

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Deň vydania: 24.10.2019

zložky:

Pozemok

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

SR

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

Typ
Popis
Obec: Komjatice

súpisovej
stavby:

zložky:
rodinný

Stavba
dom

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

SR
číslo:
katastrálneho

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

Komjatice

územia:
číslo:
reg.

C:

352
397/14

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350 EUR

Typ
súpisovej
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

zložky:

Pozemok

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

SR

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

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční len ako súboru za najvyššiu ponuku, minimálne však za
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súpisovú hodnotu; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je
oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE súbor majetku 28OdK/204/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK77 1111 0000 0015 9619 6001, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise
kúpnej zmluvy.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prevodom vlastníckeho práva a s prevzatím predmetu kúpy znáša
úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
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6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 21.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K094036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Slávku 11, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/53/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka Jozef Križan, nar. 22.3.1952, bytom A. Slávku 11, 942 01 Šurany,
t.č. Železničný rad 14, 943 02 Štúrovo, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167u ods.1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len " ZKR") zámer zostaviť rozvrh.

Levice, dňa 22.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K094037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bidelnica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúty 233/1, 951 48 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/187/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/187/2019
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
27OdK/187/2019-22 zo dňa 27.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Bidelnica, nar.
4.12.1966, bytom 951 48 Jarok, Kúty č. 233/1 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 5.9.2019 zverejnením v OV 170/2019 dňa 4.9.2019 pod značkou
K077587.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok dlžníka Peter Bidelnica, nar. 4.12.1966, bytom 951 48
Jarok, Kúty č. 233/1, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Leviciach, dňa 22.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K094038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Bidelnica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúty 233/1, 951 48 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/187/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/187/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
27OdK/187/2019-22 zo dňa 27.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Bidelnica, nar.
4.12.1966, bytom 951 48 Jarok, Kúty č. 233/1 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 5.9.2019 zverejnením v OV 170/2019 dňa 4.9.2019 pod značkou
K077587.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
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že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Peter Bidelnica, nar. 4.12.1966,
bytom 951 48 Jarok, Kúty č. 233/1 zrušuje.
V Leviciach, dňa 22.10.2019
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K094039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Slávku 11, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/53/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Dátum zápisu: 21.8.2019
Veriteľ: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 810 00 Bratislava, IČO: 35 831 154
Prihlásená suma spolu: 15.485,55 €

V Leviciach, dňa 21.8.2019

K094040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdáň Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná ulica 412 / 52, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1982
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/153/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/153/2019
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Ján Bogdáň, nar.: 30.04.1982, trvale bytom: Kostolná ulica
412/52, 935 63 Čata, spisová značka: 32OdK/153/2019 týmto oznamuje:
·
·

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 ku dňu 21.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K094041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Plevová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Meštianska 2725/5, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/152/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/152/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku
1
2

3

4

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obec Búč, kat. úz. Búč, zapísané na LV č. 1141 ako:
100 €
- parc. reg. "C" č. 663/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 , spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2-ica
Iná majetková hodnota
84,38 €
·
odkupná hodnota z poistnej zmluvy na životné poistenie č. 1000095744 v spoločnosti AEGON Životná
poisťovňa, a.s., spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
Peugeot DESCOM 2,2 benz., 116 kW r.v. 2006 sedan
ŠPZ: KN-535CB VIN:VF36D3FZH21009662 farba: šedá metalíza, km: nezistené
2 500 €
Stav: celkové opotrebenie vekom a používaním, pojazdné, nachádzajúce sa v mieste bydliska dlžníka
Vozidlo registrované na manžela dlžníka, majetok patriaci do BSM, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina
Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo
Peugeot 307 5P 1,6 benz., 80 kW r.v. 2002 hatchback 5dv.
ŠPZ: KN-192 DH VIN:VF33CNFUB82439088, farba: červená metalíza, km: nezistené
1 700 €
Stav: celkové opotrebenie vekom a používaním, pojazdné, nachádzajúce sa v mieste bydliska dlžníka
Vozidlo registrované na manžela dlžníka, majetok patriaci do BSM, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina

V Nitre dňa 21.10.2019

Mgr. Peter Páll, správca
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K094042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Soboňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papiernická 1789/18, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/238/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/238/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, 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 ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K094043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bačkor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšnianska ulica 1411/51, 034 82 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/250/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/250/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Pri 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 ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K094044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vacha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 406/15, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Branislav Vacha, nar. 20.08.1971, bytom Partizánska 406/15,
039 01 Turčianske Teplice, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Vacha, s miestom
podnikania Belá 400, 038 11 belá- Dulice, IČO: 37 408 879 do 24.4.2001, IČO: 35 075 571, na majetok,
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/271/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 170/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 1. kolo
ponukového konania na speňaženie obchodného podielu dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty v OV č. 203/2019 dňa 21.10.2019 a to
Súpisová z. 1
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BOND INVEST, s.r.o., IČO:
47 622 385, Dolný val 70 , 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo
61669/L, oddiel Sro

Súpisová hodnota: 5.000 EUR
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 2OdK/271/2019 – NEOTVÁRAŤ 1“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
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b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu.
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 8802019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne
ceny.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K094045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vacha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 406/15, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/271/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka Branislav Vacha, nar. 20.08.1971, bytom Partizánska 406/15,
039 01 Turčianske Teplice, podnikajúceho pod obchodným menom Branislav Vacha, s miestom
podnikania Belá 400, 038 11 belá- Dulice, IČO: 37 408 879 do 24.4.2001, IČO: 35 075 571, na majetok,
ktorého Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/271/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 170/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 1. kolo
ponukového konania na speňaženie obchodného podielu dlžníka, ktorý bol zverejnený v súpise všeobecnej
podstaty v OV č. 203/2019 dňa 21.10.2019 a to

Súpisová z. 2
Iná majetková hodnota – 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti BV-STAVREA, s.r.o., IČO:
47 702 877, Dolný val 70 , 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo
62152/L, oddiel Sro

Súpisová hodnota: 5.000 EUR

1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 2OdK/271/2019 – NEOTVÁRAŤ 2“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu.
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 8802019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
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prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu.
10) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne
ceny.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

K094046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 5. KOLO
UBYTOVACIE ZARIADENIE – HOTEL S REŠTAURÁCIOU
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265,
zn. správcu S1436 vyhlasuje dňom 25.10.2019 na základe záväzného pokynu príslušného orgánu piate kolo
ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
v konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888, predstavujúcej ubytovacie zariadenie
(hotel s reštauráciou) nachádzajúce sa na Daxnerovej ulici v meste Tisovec, ktorého časť bola úpadcom
využívaná na poskytovanie ubytovacích služieb pre svojich zamestnancov a časť bola daná do nájmu tretej osobe
za účelom prevádzkovania hotelových a pohostinských služieb (činností).
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Časť podniku úpadcu (Ubytovacie zariadenie) tvorí najmä nasledovný majetok zverejnený ako:
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa FDP Investments a.s., so sídlom Mariánska 32/A, 900 31
Stupava, IČO: 35 756 951 (uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 8K/9/2017, zo dňa 22.07.2019, súd povolil
spoločnosti FDP Investment a.s. vstup do konkurzného konania namiesto veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so
sídlom Tomášikova 48, 832 Bratislava, IČO: 00 151 653; oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019), zverejnený dňa 08.12.2017 v Obchodnom
vestníku č. OV 234/2017 pod značkou záznamu K043893 ako súpisová položka majetku stavba - budova
ubytovacieho zariadenia (hotel s reštauráciou) so súp. č. 957 stojaca na pozemku parcely registra „C“ parc. č.
2415/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 440 m2 (pozemok nie je vo vlastníctve úpadcu
a teda nie je predmetom ponukového konania), zapísaná na liste vlastníctva č. 76 vedenom Okresným úradom
Rimavská Sobota, katastrálnym odborom pre okres Rimavská Sobota, obec Tisovec, katastrálne územie Tisovec,
vrátane zmluvných vzťahov vzťahujúcich sa k časti podniku úpadcu a prípadných neuspokojených peňažných
pohľadávok úpadcu z týchto zmluvných vzťahov existujúcich ku dňu uzavretia zmluvy o predaji časti podniku
úpadcu.
Stavba (popis) je samostatne stojacou budovou, postavenou pozdĺžne s Daxnerovou ulicou, v 1. rade zo strany
ulice, evidovanou na liste vlastníctva ako "Hotel a reštaurácia" - budova ubytovacieho zariadenia. Stavba bola
dokončená a daná do užívania v roku 1978 (počas životnosti stavby prebehli stavebné úpravy v roku 1994 a 2000
so zmenami v užívaní priestorov najmä na prízemí, v roku 2010 bola nadstavaná pôvodná plochá strecha
sedlovou strechou so štítmi na bočných fasádach).
Z dispozičného hľadiska stavba Hotela CSM Tisovec pozostáva z dvoch sekcií: sekcia "A" - byty so spoločnými
miestnosťami na prízemí a sekcia "B" - penzión s reštauráciou na prízemí. Obe sekcie tvoria jeden stavebný
celok, ktorý je prevádzkovo neprepojený, so samostatnými vchodmi z Daxnerovej ulice. Vertikálnu komunikáciu
oboch sekcií tvorí jedno schodisko a jeden výťah v jeho zrkadle. Sekcia "A": Na 1. nadzemnom podlaží sa
nachádzajú vstupné priestory a spoločné priestory bytov. Na 2. až 5.nadzemnom podlaží sa nachádzajú byty
prístupné zo spoločnej chodby podlažia, z ktorej je prístupná chodba s kobkami bytov, vedúca na spoločnú lodžiu.
Sekcia "B": Na 1. nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory do penziónu so vstupom do zázemia
reštaurácie a do bývalých priestorov stávkovej kancelárie. Na 1. nadzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú
priestory reštaurácie, ktorá je prístupná cez prístavbu krytej terasy medzi vchodmi na západnej fasáde. Na 2. až
5.nadzemnom podlaží sa nachádzajú prenajímateľné 1 až 3-lôžkové izby s vlastnou kúpeľňou s wc a s
kuchynkou, prístupné zo spoločnej chodby podlažia.
Jedná sa o budovu doskového typu s hmotou jednoduchého kvádra, zastrešenou šikmou sedlovou strechou,
ktorá je postavená na pôdoryse jednoduchého obdĺžnika s pozdĺžnou osou S-J s odklonom od osi cca 10°.
Budova má 5 nadzemných podlaží a je nepodpivničená, má hlavné vchody na pozdĺžnej západnej fasáde,
orientované do Daxnerovej ulice a zadné vchody na východnej fasáde sú orientované do zástavby sídliska.
Vchody sa nachádzajú na úrovni upraveného terénu. Bytový dom je zhotovených z unifikovanej montovanej
panelovej sústavy. Obvodový plášť je kombinovaný sendvičový a pórobetónový s hrúbkou 280 mm, bočné štítové
steny v súčasnosti s dodatočným kontaktným zateplením zrealizovaným v roku 2010 spolu s nadstavbou šikmej
sedlovej strechy, zhotovenej na pôvodnej plochej streche s krytinou z asfaltových pásov. Okná budovy boli
vymenené za plastové biele, ako aj vchodové čiastočne presklenné dvere budovy. Povrchy podláh vo vstupných
priestoroch vchodov sú z keramickej dlažby. Na chodbách bytových podlaží pred výťahom sú pôvodné PVC
krytiny, v penzióne sú veľkoplošné textilné podlahoviny. Povrch schodiskových stupňov v bytovej časti je z PVC, v
časti penziónu je z veľkoplošnej textilnej podlahoviny. Vnútorné povrchy stien a stropov sú hladké vápenné s
bielym náterom so soklom s olejovým náterom do výšky 1,5 m od podlahy. Vonkajšie pozdĺžne steny obvodového
plášťa budovy sú opatrené náterom s farebne odlíšeným soklom, štítové steny sú s omietkovinou do exteriéru na
báze umelých látok na kontaktnom zatepľovacom systéme. Objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych
sietí - má samostatné prípojky: vody, plynu, kanalizácie a elektrickej energie NN. Zdroj tepla na vykurovanie a
príprava TÚV je prostredníctvom média dodávaného externým dodávateľom tepla zo susediacej kotolne Hradová.
Vykurovanie je ústredné s plechovými radiátormi.
Stavba je využívaná na účel, pre ktorý bola naprojektovaná vrátane právoplatne povolených zmien v užívaní, ako
stavba na bývanie a krátkodobé ubytovanie hostí s prevádzkou verejného stravovania (Penzión a reštaurácia
Kôlnička), riadne užívaná, dobre udržiavaná v časti penziónu, v časti bytov s priemernou až zanedbanou údržbou.
Prvky dlhodobej životnosti domu sú v dobrom stave. Prvky krátkodobej životnosti domu sú najmä v časti bytov
poškodené (nášľapné vrstvy podláh, dvere, výťah), alebo na konci životnosti (vnútorné rozvody). Predpokladaná
životnosť stavby vzhľadom na konštrukčno-materiálové vyhotovenie stavby a jej technický stav bola stanovená na
80 rokov.
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Podmienky ponukového konania poskytne správca na základe žiadosti záujemcu prostredníctvom e-mailu
(zilina@irkr.sk) alebo vo svojej kancelárii na Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava (pre Bratislavský kraj) a vo svojej
kancelárii na Revolučná 10, 010 01 Žilina (pre Žilinský kraj) počas pracovných dní v čase 9:00 hod. - 12:00 hod.
a 13:00 hod. - 16:00 hod. Termín je nutné dojednať vopred na tel. č. 0908/989 977. Podmienky ponukového
konania správca vydá za poplatok 100,- € bez DPH (t.j. 120,- € s DPH).
Záväzné ponuky je potrebné adresovať na adresu sídla správcu – Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, k spisovej
značke 8K/9/2017 S 1436, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do 14.11.2019 do 16:00 hod.
(záloha musí byť pripísaná v prospech účtu v súlade s podmienkami ponukového konania najneskôr dňa
07.11.2019 do 12:00 hod.) v zalepenej obálke, na ktorej prednej strane bude výrazným písmom uvedené
„Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze
(Ubytovacie zariadenie) – NEOTVÁRAŤ.“
V rovnakej lehote, t.j. najneskôr do 14.11.2019 do 16:00 hod. je potrebné záväzné ponuky adresovať a fyzicky
doručiť aj zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., na adresu sídla: Mariánska 32/A, 900 31 Stupava,
k rukám predsedu predstavenstva Tomáš Maroš (v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„Ponukové konanie – predaj časti podniku úpadcu – Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze
(Ubytovacie zariadenie) – NEOTVÁRAŤ.“
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať správcom stanovené podmienky alebo bude do kancelárie správcu doručená
oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať. V prípade, ak nebude záväzná ponuka doručená včas tak
správcovi, ako aj zabezpečenému veriteľovi FDP Investments a.s., takáto ponuka bude neplatná. Zabezpečený
veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania
dôvodu. Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K094047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubala Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Likavka 569, 034 95 Likavka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/309/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/309/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Kubala, nar. 30.06.1974, bytom Likavka 569,
034 95 Likavka, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zverejňuje
doplnenie súpisu majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a to:
Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky
majetku
v
súpise 17
všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
660,31 EUR
právny dôvod vzniku:
Odmena za poskytnuté služby v mesiaci december 2018
HOMZA, s.r.o. so sídlom Jánoškova 1626, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36831450, zapísaný v OR OS Žilina, oddiel
dlžník:
Sro, vložka č. 19467/L
súpisová
hodnota
660,31 EUR
majetku:
Úpadca faktúrou č. 2018012 zo dňa 10.01.2019, so splatnosťou 24.01.2019, vyúčtoval spoločnosti HOMZA,
s.r.o. so sídlom Jánoškova 1626, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36831450, svoju odmenu za poskytnuté služby
vysvetlenie:
v mesiaci december 2018 v celkovej fakturovanej sume 1650,78 EUR. Súpisová zložka majetku predstavuje
pohľadávku úpadcu po odpočítaní paušálnych nákladov úpadcu.
deň doplnenia súpisu:
21.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Ružomberku, dňa 21.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K094048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopásek Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 1180/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/259/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/259/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Marek Kopásek, nar. 24.09.1984, trvale bytom Kysucké Nové
Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, korešpondenčná adresa Jesenského 1180/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
po tom, 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 sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 7012 / 27, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/185/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, podľa ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Žilina uznesením sp.zn. 9OdK/185/2019 zo dňa
12.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 116/2019 zo dňa 18.06.2019, na majetok dlžníčky:
Denisa Lacková, narodená: 23.09.1977, bytom: Bambusky 7012/27, 036 01 Martin prihlásil súhrnnou prihláškou
po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO:
00 316 792, dňa 11.10.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume: 102,47 €. Pohľadávky boli zapísané
do zoznamu pohľadávok dňa 11.10.2019.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Jankolu 5321/7, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1975
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. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/174/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/174/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Monika Borková, nar. 29.05.1975, trvale bytom
M. Jankolu 5321/7, 036 01 Martin - Záturčie, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje doplnenie súpisu majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a to:
Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v
12
súpise všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
82,05 EUR
právny dôvod vzniku:
Zrážka z príjmu dlžníka – mzdy za mesiac 6/2019
Humana People to People Slovakia s.r.o. so sídlom Československej armády 3, 036 01 Martin, IČO:
dlžník:
36 414 727, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14532/L
súpisová hodnota majetku:
82,05 EUR
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR konkurzu podlieha zrážka z príjmu dlžníka za obdobie do
vysvetlenie:
vyhlásenia konkurzu.
deň vyhotovenia súpisu:
21.10.2019

V Ružomberku dňa 21.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K094051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Smreček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 688, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/268/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/268/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Smreček,nar. 30.05.1985, trvale bytom
Staškov 688, 023 53 Staškov týmto, v zmysle ustanovenia §167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.07.2019, zisťovania majetku správcom v súlade s ustanovením §166i
ZKR, ako aj na základe písomného prehlásenia a vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí zo dňa 17.09.2019,
správca nezistil žiadny majetok dlžníka, ktorý by podľa ustanovenia §167h ods.1 ZKR mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Rom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2010/13, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/259/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/259/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 11. 9. 2019
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR
súpisová zložka majetku č. 2- cenný papier
Druh CP : akcia kmeňová
Forma CP : na doručiteľa
Počet kusov : 2 ks
Menovitá hodnota : 66,39 EUR
ISIN : SK1120002045
Označenie emitenta : SLOVAKIA INDUSTRIES a. s. , Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica , IČO :
0000606154
Názov evidenta : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. , ul. 29. augusta 1/A. 814 80 Bratislava
Súpisová hodnota majetku: 66,39 EUR
Spoluvlastnícky podiel : 1/1
Deň zápisu : 9. 10. 2019
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimovčiak "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ploštín 233, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1982
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2013/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celkový výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
Pohľadávky priradené proti všeobecnej podstate
Suma na účel uspokojenia nezabezpečených veriteľov
Výška zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov s poradím „Iná pohľadávka“
Percento uspokojenia jednotlivých nezabezpečených veriteľov s poradím „Iná pohľadávka“

2.468,88 Eur
1.681,71 Eur
787,17 Eur
55.603,42 Eur
1,4157%

1. Nezabezpečení veritelia s poradím pohľadávok „Iná pohľadávka“

por.
Veriteľ
č.
1
2
3

IČO

Všeobecná úverová banka, a.s.(právny
nástupca spoločnosti Consumer Finance 31320155
Holding, a.s.)
JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny
36 36 255
exekútor
KOMUNÁLNA pousťovňa, a.s. Vienna
31595 545
Insurance Group

4

Slovenská konsolidačná, a.s.

35776 005

5

Slovenská republika - Krajský súd v
215759
Bratislave

6

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

35942 436

7

Thorpe recovery, s.r.o.

46662 324

8

GENERAL FACTORING, a.s.

35838 825

9

Slovenská kancelária poisťovateľov

36062 235

10

Mária Raková, nar.: 23.11.1950

23.11.1950

11

CD Consulting s.r.o.

26429 705

12

GRENKELEASING s.r.o.

43878 989

13

Exekutive EURÓPA s.r.o.

46201 882

14

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35724 803

Sídlo

Spolu zistená pohľadávka ku
Suma určená na
dňu
zostavenia
rozvrhu
uspokojenie (Eur)
výťažku (Eur)

Mlynské nivy 1, 829
1 314,25
90 Bratislava
Poľná
31/23,
195,22
Ružomberok
Štefánikova
17,
186,81
Bratislava
Cintorínska 21, 814 99
5 650,13
Bratislava
Záhradnícka 10, 813
454,93
66 Bratislava
Einsteinova 25, 851
796,13
01 Bratislava
Stráž 8419, 960 01
1 035,65
Zvolen
Košická 56, 821 08
13 455,24
Bratislava
Trnavská cesta 82,
7 319,64
Bratislava
Vrbická 1883/34, 031
8 884,91
01 Liptovský Mikuláš
Politických
vězňů
1272/21,
110
00 0,00
Praha 1
Karadžičova 8/A, 821
8 238,13
08 Bratislava
Okružná
1000/5,
0,00
Michalovce
Pajštúnska
5,
8 072,38
Bratislava

18,61
2,76
2,64
79,99
6,44
11,27
14,66
190,48
103,62
125,78
0,00
116,63
0,00
114,28
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SPOLU:

55 603,42

Deň vydania: 24.10.2019
787,17

Po schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku zástupcom veriteľom ako príslušným orgánom v konkurze
Úpadcu správca bezodkladne pristúpi k uspokojeniu pohľadávok nezabezpečených veriteľov v zmysle tohto
návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Za týmto účelom vyzývame jednotlivých veriteľov, ktorých pohľadávky majú byť uspokojené na základe tohto
Návrhu konečného rozvrhu výťažku, aby nám písomne oznámili ich bankové spojenie (obchodné meno
banky, IBAN) a prípadné ďalšie identifikačné údaje (variabilný symbol, špecifický symbol a pod.) potrebné
na poukázanie peňažného plnenia na uspokojenie ich pohľadávky, a to emailom na adresu:
info@kprecovery.sk.

V Žiline, dňa 21.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K094054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Drapáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinček 115, 034 95 Martinček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1976
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/62/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/62/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Ľubomír Drapáč,
nar. 21.08.1976, trvale bytom Martinček 115, 034 95 Martinček (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.
7OdK/62/2019 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
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 21.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca
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K094055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Miček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nezbudská Lúčka 1, 013 24 Nezbudská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9ODK/263/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 9OdK/263/2019 zo dňa 16. 08. 2019, zverejneným dňa 28. 08. 2019
v Obchodnom vestníku č. 162/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Romana Mičeka, nar. 10. 02. 1969, trvale bytom Nezbudská Lúčka 1, 013 24
Nezbudská Lúčka, t. č. s pozastavenou podnikateľskou činnosťou IČO: 43 192 653, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.
O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
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 Romana Mičeka, nar. 10. 02. 1969, trvale bytom Nezbudská Lúčka 1, 013 24 Nezbudská
Lúčka, t. č. s pozastavenou podnikateľskou činnosťou IČO: 43 192 653, končí.
V Martine dňa 21. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K094056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamcová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príbovce 24, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ingrid Adamcová, nar. 22.09.1973, bytom
Príbovce 24, 038 42 Príbovce, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

K094057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Nekoranec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 358/4, 038 54 Krpeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/205/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/205/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Peter Nekoranec, nar. 17.12.1976, Vážska 358/4, 038 54 Krpeľany sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K094058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovské Revúce 0, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7ODK/110/2017 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7ODK/110/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7ODK/110/2017 18. 10. 2017, zverejneným dňa 24. 10. 2017
v Obchodnom vestníku č. 203/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Ing. Vladislav Rossa, nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, podnikajúci do 23. 10.
2014 pod obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, IČO:
46 105 778.
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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca počas výkonu svojej funkcie vykonal súčinnosť za účelom zistenia majetku Dlžníka, ktorého existenciu
overil aj zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a z ústneho vyjadrenia
Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 27. 11. 2017 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v
zmysle § 166i ZKR. Správca zistil, že Dlžník je vlastníkom majetku, ktorý podlieha konkurzu v súlade s ust. §
166i ZKR. Správca speňažoval majetok podliehajúci konkurzu v súlade s ust. zákona, ale majetok väčšej hodnoty
sa nepodarilo speňažiť.
Po troch neúspešných verejných ponukových konaniach prestal podliehať konkurzu obchodný podiel v spoločnosti
Rossa Slovakia s. r. o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 64075/L,
so sídlom Liptovské Revúce 494, 034 74 Liptovské Revúce, IČO: 48 207 349, výška vkladu 5 000,00 Eur,
obchodný podiel 5 000,00 Eur, čo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 27/2019 dňa 07. 02. 2019.
Rodinný dom s. č. 494 stojaci na parcele 1129, v podiele ½-ice, zapísaný na LV č. 1523, k. ú. Liptovské Revúce,
súpisová hodnota 23 500,00 Eur, znalecká hodnota 22 902,90 Eur bol predmetom dražby v troch kolách verejnej
dražby nehnuteľnosti, ktorej priebeh bol osvedčený notárkou. Všetky 3 kolá dražby boli neúspešné. Správca
vyzval veriteľov na zloženie zálohy na ďalšie kolo dražby, čo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 88/2019 dňa
09. 05. 2019, bezúpspešne, žiadny veriteľ na výzvu správcu nereagoval.Nehnuteľný majetok, rodinný dom s. č.
494 k. ú. Liptovské Revúce bol ponúknutý mimo dražby aj veriteľom, čo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
241/2018 dňa 14. 12. 2018, o majetok vo všeobecnej podstate neprejavil záujem žiadny z veriteľov prihlásenej
pohľadávky. Nehnuteľný majetok, rodinný dom s. č. 494 k. ú. Liptovské Revúce, zapísaný na LV č. 1523 prestal
podliehať konkurzu po 3 neúspešných kolách dražby nehnuteľnosti a neúspešnej výzve konkurzným veriteľom na
zloženie preddavku na náklady spojené s organizovaním ďalšieho kola dražby nehnuteľnosti zverejnenej
v Obchodnom vestníku 88/2019 dňa 9. 5. 2019.
Podiely na nehnuteľnostiach boli speňažené ako hnuteľný majetok vo verejnom ponukovom konaní, pričom
oprávnená osoba využila svoje právo vykúpiť majetok – časť pozemkov za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Ostatné pozemky boli speňažené vo verejnom ponukovom konaní za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Výťažok so speňaženia podielu na nehnuteľnostiach pokryl náklady spojené s priebehom a osvedčením troch kôl
dražby nehnuteľnosti a čiastočne vynaložené náklady na speňaženie ostatého majetku - pohľadávky proti
podstate.
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že 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 Ing. Vladislav Rossa, nar. 02.
03. 1979, bytom Liptovské Revúce 494, končí.

V Martine dňa 21. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K094059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Duchovná, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Sladkého 1199/5, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Radová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/289/2019 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Veronika Radová, správca dlžníka: Mgr. Monika Duchovná, nar. 19.10.1966, J. Sladkého 1199/5, 034 01
Ružomberok, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania pod sp. zn. 7OdK/289/2019, že v súlade
s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, v úradných hodinách Po – Pia od 08:00 hod. do
14:00 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. splnomocnenia.
JUDr. Veronika Radová, správca

K094060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KONTO KREDIT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 415 413
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2018
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 Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zn. správcu: S1731,
správca úpadcu: KONTO KREDIT, s.r.o., so sídlom Národná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 415 413 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 18.10.2019 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
16,50 €

LawService Recovery, k.s., správca

K094061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Holubčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribišská 33, 029 57 Oravská Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1963
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/264/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/264/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Helena Holubčíková, nar. 19.01.1963, bytom
Pribišská 33, 029 57 Oravská Lesná, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 21.10.2019 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Žilina, 21.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Gronský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spiežová 310/15, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1997
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/223/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/223/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Matej Gronský, nar.: 27.05.1997, trvale bytom
Spiežová 310/15, 027 44 Tvrdošín, týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 21.10.2019 nebol zistený
žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Žilina, 21.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K094063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Paculíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veličná 180, 027 54 Veličná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/264/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/264/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ľubica
Paculíková, nar. 25.09.1963, trvale bytom Veličná 180, 027 54 Veličná, podnikajúceho pod obchodným menom
Ľubica Paculíková - ĽMP, s miestom podnikania Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 40 972 321 (ďalej
aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:

Nehnuteľnosti
Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Druh
do
súpisu do
súpisu
pozemku
majetku
majetku
§ 167j ods.1
Lesný
21.10.2019
ZKR
pozemok
§ 167j ods.1
Lesný
21.10.2019
ZKR
pozemok
§ 167j ods.1
Lesný
21.10.2019

Katastrálne
územie

Číslo
listu Číslo
vlastníctva
parcely

Výmera
v m2

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu úpadcu

Súpisová
hodnota v €

Zázrivá

5921

3399/2

701

1/588

5,96 €

Zázrivá

5921

3399/6

907

1/588

7,71 €

Zázrivá

5921

3399/8

23

1/588

0,20 €
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ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

21.10.2019
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok
Lesný
pozemok

21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019

§ 167j ods.1
21.10.2019
ZKR
§ 167j ods.1
21.10.2019
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
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21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019
21.10.2019

Deň vydania: 24.10.2019

Zázrivá

5921

3399/8

23

1/588

0,20 €

Zázrivá

5921

3403/3

2350

1/588

19,98 €

Zázrivá

5921

3404/15

130571

1/588

1 110,30 €

Zázrivá

5921

3404/16

893

1/588

7,59 €

Zázrivá

9585

3399/5

3890

1/588

33,08 €

Zázrivá

9585

3399/7

7772

1/588

66,09 €

a Zázrivá

9585

3400/2

148

1/588

7,55 €

a Zázrivá

9585

3400/3

715

1/588

36,48 €

Zázrivá

9585

4509/2

2082

1/588

17,70 €

Zázrivá

9585

4509/3

4650

1/588

39,54 €

Zázrivá

9585

4512

89

1/588

0,76 €

Zázrivá

9585

4513

4931

1/588

41,93 €

V Žiline, dňa 21.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K094064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SITUM-SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 503 568
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2013/ S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2013
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa:
Právny dôvod vzniku/zriadenia
zabezpečovacieho práva:
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
Poradie zabezpečenej pohľadávky v zozname
pohľadávok:
Dôvod zápisu do súpisu majetku
Dátum zápisu do súpisu majetku

MFD CONSULTING s.r.o., IČO: 43 896 731, Hviezdoslavovo nám. 16, 811 02 Bratislava
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a Mandátna zmluva č.
788/AUOC/05-ZZ/5 zo dňa 02.07.2009.
28.9.2009
1.
28.
§ 67 ods. 1 písm. a ZKR
08.10.2019

1. Pozemky
LV č.
4905
5011

kat. územie

obec

Liptovské
Revúce
Liptovské

Liptovské
Revúce
Liptovské

parc. č. parc.reg.
9005/1

E

1514/7

C

druh pozemku

výmera v
m2

spoluvl.
podiel

Trvalý trávny porast

449

1/1

2 245,00 €

74

1/1

370,00 €

Zastavaná plocha a

súpisová hodnota
(Eur) -
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5011
5657

Revúce
Liptovské
Revúce

Revúce
Liptovské
Revúce

Konkurzy a reštrukturalizácie
1514/7

C

2865

C

74

1/1

6305

4989/6305

nádvorie
Trvalý trávny porast

Deň vydania: 24.10.2019
370,00 €
24 945,00 €

V Žiline dňa 21.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K094065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SITUM-SK, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 503 568
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/8/2013/ S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/8/2013
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Pozemky
LV č. kat. územie
3254
3807
3971
3971
3971
4057
4089
4090
4116
4126
4126
4146
4146
4688
4688
4689
4750

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

obec
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské

parc. č. parc.reg. druh pozemku

výmera
m2

v spoluvl.
podiel

súpisová
(Eur)

8389

E

Orná pôda

2915

1/16

910,94 €

7366

E

Orná pôda

160

13/480

21,66 €

7349

E

Orná pôda

145

4/10

290,00 €

7386

E

Orná pôda

464

4/10

928,00 €

7393

E

Orná pôda

261

4/10

522,00 €

7381

E

Orná pôda

533

65/168

1 031,10 €

7362

E

Orná pôda

1285

1/3

2 141,67 €

7373

E

Orná pôda

401

7/18

779,72 €

7350

E

Orná pôda

643

5/72

223,26 €

7376

E

Orná pôda

53

11/15

194,33 €

7390

E

Orná pôda

960

11/15

3 520,00 €

7360

E

Orná pôda

586

1/9

325,56 €

7369

E

Orná pôda

464

1/9

257,78 €

7383

E

Orná pôda

359

4/5

1 436,00 €

7399

E

Orná pôda

471

4/5

1 884,00 €

7389

E

Orná pôda

490

13/120

265,42 €

7869/1 E

Orná pôda

471

7919/18144

1 027,85 €
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4765
4864
4864
4864
4865
4866
4888
4888
4888
4888
4891
4892
4892
4892
4892
4893
4893
4896
4981
5024
5024
5025
5027
5036
5036
5037
5037
5037
5038
5041
5063
5064
5653
5657
5660

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

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

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

7913/1 E

Orná pôda

221

9/96

103,59 €

7363

E

Orná pôda

147

53/240

162,31 €

7385

E

Orná pôda

993

53/240

1 096,44 €

7396

E

Orná pôda

1700

53/240

1 877,08 €

7384

E

Orná pôda

446

2/21

212,38 €

7873/1 E

Orná pôda

136

593/10368

38,89 €

7370

E

Orná pôda

291

1/12

121,25 €

7388

E

Orná pôda

513

1/12

213,75 €

7391

E

Orná pôda

295

1/12

122,92 €

7397

E

Orná pôda

706

1/12

294,16 €

8551

E

Trvalý trávny porast

1066

223/360

3 301,64 €

7382

E

Orná pôda

265

1/6

220,83 €

7387

E

Orná pôda

494

1/6

411,66 €

7392

E

Orná pôda

280

1/6

233,33 €

7398

E

Orná pôda

307

1/6

255,83 €

7371

E

Orná pôda

244

1/4

305,00 €

7375

E

Orná pôda

66

1/4

82,50 €

8558

E

Trvalý trávny porast

1812

3/8

3 397,50 €

685

E

Záhrada

275

1/6

229,17 €

8388

E

Orná pôda

1662

1/8

1 038,75 €

8395

E

Orná pôda

1090

1/8

681,25 €

8396

E

Orná pôda

1387

4/210

132,10 €

7825

E

Trvalý trávny porast

1087

3/20

815,25 €

7364

E

Orná pôda

150

19/144

98,96 €

7400

E

Orná pôda

1685

19/144

1 111,63 €

7361

E

Orná pôda

989

1/20

247,25 €

7372

E

Orná pôda

424

1/20

106,00 €

7374

E

Orná pôda

108

1/20

27,00 €

7395

E

Orná pôda

3433

1/30

572,17 €

7365

E

Orná pôda

152

2/16

95,00 €

8553

E

Trvalý trávny porast

634

6/40

475,50 €

8552

E

Trvalý trávny porast

794

5/32

620,31 €

2708

C

Trvalý trávny porast

1380

178/1379

890,65 €

2865

C

Trvalý trávny porast

6305

1316/6305

6 580,00 €

2642

C

Trvalý trávny porast

760

740/1122

2 506,24 €
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5672
5677
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790
5790

Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
SPOLU

Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
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Deň vydania: 24.10.2019

2660

C

Trvalý trávny porast

1241

600/33202

112,13 €

2877

C

Trvalý trávny porast

1425

1/1

7 125,00 €

2653

C

Trvalý trávny porast

16749

1/1

83 745,00 €

2658

C

Trvalý trávny porast

1308

1/1

6 540,00 €

2666/1 C

Trvalý trávny porast

5958

1/1

29 790,00 €

2666/2 C

Trvalý trávny porast

1582

1/1

7 910,00 €

2681

C

Trvalý trávny porast

2589

1/1

12 945,00 €

2698

C

Trvalý trávny porast

5534

1/1

27 670,00 €

2744

C

Trvalý trávny porast

218

1/1

1 090,00 €

2749

C

Trvalý trávny porast

280

1/1

1 400,00 €

2751

C

Trvalý trávny porast

161

1/1

805,00 €

2754

C

Trvalý trávny porast

19

1/1

95,00 €

2756

C

920

1/1

4 600,00 €

7

1/1

35,00 €

35

1/1

175,00 €

2758

C

Trvalý trávny porast
Zastavaná
plocha
nádvorie
Zastavaná
plocha
nádvorie

2759

C

Trvalý trávny porast

83

1/1

415,00 €

2795

C

Trvalý trávny porast

577

1/1

2 885,00 €
231 774,71 €

2757

C

a
a

2. Stavby
kat. úz.

obec

Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce

Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce
Liptovské
Revúce

súpisné
č.

na parcele č.

723

1514/1

724

8265

popis stavby

spoluvl.
podiel

čerpacia stanica I, budova a
1/1
technológia budovy
čerpacia stanica II, budova a
1/1
technológia budovy

C KN 1514/1, E KN 685, E KN
voda, kanalizácia, ČOV
696, C KN 2499/2

1/1

súpisová hodnota
(Eur)
17 015,71 €

102 805,77 €

3. Hnuteľné veci + súbory vecí
spoluvl.
podiel
projektová dokumentácia na celé lyžiarske stredisko a sedačková lanovka TSF4 Unifix Poma - Liptovské Revúce 1/1
kontajner PHM
1/1
ratrak kassbohrer PB 300
1/1
zasnežovací systém - tvorený vetvou A1, A2, B, VN a NN rozvodmi a prislúchajúcou technológiou, trafo 02,
čerpadlo vody - nachádzajúci sa v obciach Lipovské Revúce, Nižný Bán, k.ú. Liptovské Revúce vrátane 1/1
elektrickej prípojky na parc. č. C-KN 1514/1, E KN 685, E KN 696, C KN 2499/2
lyžiarsky vlek, osvetlenia, projektová dokumentácia
1/1
popis veci/súboru vecí

súpisová
hodnota (Eur)
2 962,83 €
474,90 €
663,88 €
183 611,21 €
65 492,33 €

4. Pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodné meno
SKI Rača, a.s.
GOIMPEX
BRATISLAVA, a.s.
GOIMPEX
BRATISLAVA, a.s.
GOIMPEX
BRATISLAVA, a.s.
GS-SERVIS, s.r.o.
GS-SERVIS, s.r.o.

sídlo
Dvořákovo nábrežie
811 02 Bratislava
Prešovská 39, 821
Bratislava
Prešovská 39, 821
Bratislava
Prešovská 39, 821
Bratislava
Sasinkova 5, 811
Bratislava
Sasinkova 5, 811
Bratislava

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

výška v súpisová
€
hodnota (Eur)
8, 44 745 faktúra č.
100900117
zo
dňa 9 979,60
940
31.12.2009, splatná dňa 14.01.2010
€
1,00 €
02 35 758 faktúra
č.
10110002
zo
dňa
015
31.05.2011, splatná dňa 14.06.2011
240,00 € 1,00 €
02 35 758 faktúra
č.
10110005
zo
dňa
016
31.07.2011, splatná dňa 14.08.2011
120,00 € 1,00 €
02 35 758 faktúra
č.
10110010
zo
dňa
017
31.09.2011, splatná dňa 14.10.2011
120,00 € 1,00 €
08 35 844 zmluva o nájme zasnažovacieho 1 440,00
540
systému zo dňa 20.12.2013
€
1 440,00 €
08 35 844 zmluva o nájme zasnažovacieho 1 440,00
541
systému zo dňa 15.08.2014
€
1 440,00 €
IČO

právny dôvod vzniku

dátum úhrady
--------06.02.2014,
24.06.2014
12.02.2015,
23.06.2015

5. Iné majetkové hodnoty
popis majetkovej hodnoty
Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

spoluvl. podiel
1/1

súpisová hodnota (Eur)
1 659,70 €

Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a ZKR
Dátum zápisu do súpisu majetku: 08.10.2019

V Žiline dňa 21.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K094066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE zo dňa 22.10.2019
Sp. zn. 4K/24/2016 [LV č. 1717, 6594]
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. §
92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 a ust. § 206d zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje
v zmysle ust. § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“)
nasledovné Oznámenie o dražbe:
Označenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca úpadcu I electro s.r.o.,
so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 59076/L.
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Zora Belková Na Troskách 22 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania dražby 28.11.2019
Čas konania dražby 09.30 hod. [prezentácia dražiteľov od 09.00 hod.]
Kolo dražby Prvé
Predmet dražby
A.Nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 1717, okres: Nitra, obec: Čeľadice, katastrálne územie:
Čeľadice ako
PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parc. číslo

Výmera/m²

Druh pozemku

62/9

3883

Vlastník:

ABOS, spol. s r.o., Mariánska 9, Bratislava, PSČ: 811 08, SR, IČO: 44 139 641

orná pôda

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Obchodná spoločnosť ABOS, spol. s r.o. naposledy so sídlom Mariánska 9, 811 08 Bratislava, IČO: 44 139 641
zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou RH - ARCHIVES, spol. s r.o., naposledy so sídlom Farská
13, 949 01 Nitra, IČO: 36 531 456 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou úpadcu I electro
s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 [právny nástupca.]
B.Nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 6594, okres: Prievidza, obec: Valaská Belá, katastrálne
územie: Valaská Belá ako
PARCELY registra „E“ evidované na mape určeného operátu
Parc. číslo

Výmera/m²

Druh pozemku

18298

1276

trvalý trávny porast

18314

3105

trvalý trávny porast

18323

6468

trvalý trávny porast

18328

2365

trvalý trávny porast

18335

2671

trvalý trávny porast

18338

9632

trvalý trávny porast

Vlastník:

MAISI s.r.o., Majerská 924/93, Partizánske, PSČ 958 03, SR, IČO: 36 688 291

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Obchodná spoločnosť MAISI s.r.o. naposledy so sídlom Februárová 153/3, 958 01 Partizánske, IČO: 36 688 291
zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou Gezdaport s.r.o. naposledy so sídlom Magurská 37, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 47 437 782 a ktorá zanikla v dôsledku zlúčenia s obchodnou spoločnosťou úpadcu
I electro s.r.o., so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 [právny nástupca.]
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(Nehnuteľnosti označené pod písm. A) a B) spolu ďalej aj len ako „Predmet dražby“)
Predmet dražby označený v písm. A.) a B.) je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a)
ZKR a vzhľadom na skutočnosť, že na dotknutom Liste vlastníctva č. 1717 pre katastrálne územie Čeľadice a LV
č. 6594 pre katastrálne územie Valaská Belá nie je evidovaná žiadna ťarcha [zabezpečovacie právo podľa ust.
§ 8 ZKR] boli dotknuté nehnuteľnosti zaradené podľa ust. § 68 ZKR do všeobecnej podstaty.
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby Nehnuteľnosť evidovaná na Liste vlastníctva č. 1717, okres:
Nitra, obec: Čeľadice, katastrálne územie: Čeľadice sa nachádza v obci Čeľadice mimo zastavaného územia
obce, avšak v tesnej blízkosti zastavaného územia obce. Využíva sa ako poľnohospodárska pôda na pestovanie
poľnohospodárskych plodín.
Nehnuteľnosti evidované na Liste vlastníctva č. 6594, okres: Prievidza, obec: Valaská Belá, katastrálne územie:
Valaská Belá sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Na parcely je zlý prístup po lesnej svahovitej ceste
a parcely sa využívajú ako poľnohospodárska pôda a ako lúky.
V daných lokalitách umiestnenia pozemkov neboli zistené riziká, ktoré by negatívne vplývali na využívanie
predmetných nehnuteľností.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby Na predmete dražby zapísanom na LV č. 1717 pre katastrálne
územie Čeľadice a na LV č. 6594 pre katastrálne územie Valaská Belá podľa časti „C“ Listov vlastníctva
„ŤARCHY“ neviaznu žiadne ťarchy.
Spoločná dražba

nie

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola určená Znaleckým posudkom č.
25/2019 zo dňa 29.09.2019 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Jozefom Miklom, Vodná 1443/15, 951 35 Veľké
Zálužie zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeným Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 912316 pre odbor: Poľnohospodárstvo; odvetvie: Odhad hodnoty
poľnohospodárskej pôdy.
Odhadná cena 3.030,00 EUR
Najnižšie podanie 3.030,00 EUR
Minimálne prihodenie 500,00 EUR
Dražobná zábezpeka 650,00 EUR
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet vedený pre konkurznú vec 4K/24/2016.
V hotovosti k rukám správcu.
Banková záruka.
Upozornenie: Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky SK27 1100 0000 0029 4403 7803, Tatra banka, a.s., VS: 1717,
6594, Poznámka: Zábezpeka.
Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky Do 27.11.2019 na adrese sídla správcu Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica k rukám správcu. V deň konania dražby na adrese sídla notára JUDr. Zora Belková, Na Troskách 22, 974
01 Banská Bystrica, k rukám Správcu.
Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo
výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná
zábezpeka pripísaná na účet Správcu. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. Originál alebo overená kópia
preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet
účastníka dražby alebo v hotovosti, ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti do otvorenia dražby.
Účastníkovi dražby, ktorý zložil dražobnú zábezpeku vo forme bankovej záruky, vráti listiny preukazujúce zloženie
bankovej záruky.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR,
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby k rukám Správcu. Ak je cena
dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet SK27 1100 0000 0029 4403 7803, VS: 1717, 6594, Poznámka:
doplatok NP; vedený v Tatra banke, a.s. a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Lehotu na zaplatenie ceny
dosiahnutej vydražením nie je možné predĺžiť.
Obhliadka predmetu dražby; 31.10.2019 o 10.00 hod., 15.11.2019 o 10.00 hod. Predmet dražby je verejne
prístupný.
Miesto obhliadky V mieste Predmetu dražby: Obec Čeľadice, Obec Valaská Belá
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky
prostredníctvom emailovej žiadosti na adresu správcu: office@ssr.sk alebo telefonicky na číslo: + 421 48 611 20
72.
V prípade záujmu Správca zašle na základe žiadosti záujemcu k nahliadnutiu Znalecký posudok č. 25/2009, ktorý
obsahuje tak informatívne kópie z mapy k jednotlivým parcelám ako aj fotodokumentáciu k Predmetu dražby.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v
ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to
neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa
osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej
vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Správca
vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie
o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá
správca vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčenia odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky odovzdania predmetu dražby Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva k predmetu dražby
odovzdá správca bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby
a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Správca je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a správca. Jedno vyhotovenie
zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
správca alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Osoba povinná vydať predmet dražby
zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby.
Poučenie v zmysle ust. § 21 ods. 2 až 7 ZoDD
(ods.2) „V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona,
môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby.
Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).“
(ods.3) „Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.“
(ods.4) „Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.“
(ods.5) „Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu
príklepu.“
(ods.6) „Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.“
(ods. 7) „O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5.
Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní spôsobom
v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní aj
oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods. 3,
dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.“
Notár osvedčujúci priebeh dražby JUDr. Zora Belková, notár, Notársky úrad, Na Troskách 22, 974 01 Banská
Bystrica

K094067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Babic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1765/16, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/393/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/393/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (Správca),
správca dlžníka: Peter Babic, nar. 27. 08. 1983, trvale bytom Lúčna 1765/16, 962 05 Hriňová, obchodné meno Peter Babic, s miestom podnikania Lúčna 1765/16, 962 05 Hriňová, IČO - 41855272 (Dlžník) v súlade s ust. §
167q ods. 1 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na
predaj nasledovnej pohľadávky Dlžníka zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Dlžník

Celková suma

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová
hodnota

Anna Babicová
Osvedčenie o dedičstve zo dňa 27.04.2011, sp. zn. 23D/76/2010, D not 111/2010
nar. 31.01.1973
16.644,76 EUR s vydané JUDr. Máriou Vavráčovou, Okresným súdom Zvolen poverený notár ako súdny
bytom Partizánska
500,- EUR
príslušenstvom
komisár. Pohľadávka je od roku 2012 vymáhaná v exekučnom konaní (EX 29/2012 1602/21,
96205
JUDr. Iveta Tóthová, súdny exekútor, Veľký Krtíš)
Hriňová

(ďalej len "Pohľadávka").
Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak: a) sa postupník nestane namiesto úpadcu veriteľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky; b) dlžník splnil Dlžníkovi záväzok skôr, než bude povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi); c)
Pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči Dlžníkovi. Správca neručí za kvalitu
postupovanej Pohľadávky, ani za jej vymožiteľnosť.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Babic – Pohľadávka - 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 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.
Na účely tohto verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
považuje deň nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni
vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa oznam zverejní). 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 Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK68 0900 0000 0051 5716
7127, BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej odplaty za postúpenie Pohľadávky (t.j. celú odplatu za
postúpenie). 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 odplata za postúpenie Babic“. Záloha vo výške ponúkanej odplaty za postúpenie musí byť
v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v
prípade, že ponúkaná odplata za postúpenie 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 Pohľadávky,
6. návrh odplaty za postúpenie Pohľadávky v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej odplaty za postúpenie na účet Správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov 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. kontaktné údaje na záujemcu (e-mailová adresa, telefónne číslo) za účelom komunikácie záujemcu a
Správcu pre prípad, že ponuka záujemcu bude víťazná.
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 odplata za postúpenie Pohľadávky. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie
zmluvu o postúpení Pohľadávky s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške
ponúkanej odplaty za postúpenie vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Správca má právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť všetky ponuky.
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.
Vo Zvolene, dňa 22.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Ernest Mésároš, správca

K094068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Akusha s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37 / 0, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 333 417
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/32/2017 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/32/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka
Dlžník:
1. Peter Kuzmin, dátum nar. 27.07.1982, trvale bytom Gen. Svobodu 1996/52, 960 01 Zvolen, prechodne bytom
Nobelova 4, 831 02 Bratislava, občan SR;
2. Agave Trade, s.r.o., so sídlom Nobelova 1/1498, 831 02 Bratislava, IČO: 46 309 845, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 75323/B;
3. SC Plus s.r.o., so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 50 696 777, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sr, vložka č. 31305/S;
Právny dôvod: Dohoda o urovnaní - prijatie peňažného plnenia z nároku, ktorý vznikol uplatnením odporovacieho
práva podľa ust. § 57 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10 500,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 09.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k. s.
správca úpadcu

K094069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števove Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málinec 351, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Števove, nar. 31.12.1979, bytom 985 26
Málinec č. 351, (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto zverejňuje doplnenie súpis všeobecnej podstaty:

1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 09/2019
Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 61,59 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 18.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K094070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ersen Zulbearovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 331 / 13, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/829/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/829/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ersen Zulbearovič, nar. 20. 09.1987, trvale bytom Sokolská 331/13, 960 01
Zvolen, oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K094071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaško Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Bottu 2096 / 28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
SNP 269/13, 962 31 Sliač
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/782/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/782/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 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

150

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

dlžníka Pavel Vaško, nar. 30. 10. 1964, trvale bytom J. Bottu 2096/28, 960 01 Zvolen 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. SK47 0900 0000 0051 6173 9503,
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.
Ing. Ernest Mésároš, správca

K094072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 537/10, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1978
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/791/2019 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/791/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou:
S1941, správca dlžníka, ktorým je Martina Bartošová, nar. 24.12. 1978, trvale bytom Školská 537/10, 976 52
Čierny Balog(ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)I. kolo
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
203/2019zo dňa 21.10.2019.

č.

Predmetom speňaženia je majetok:

Automobil Seat IBIZA – používaný. Súpisová hodnota je 400 Eur.

Názov * VIN

Stav
opotrebovanosti

Rok
výroby

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
Lokalita
hodnota [EUR] (kód)

Miesto
predaja

Dátum
zapísania
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976 52

Čierny
Balog

15.10.2019

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu so stanovením minimálnej sumy predajnej hodnoty vo výške súpisovej hodnoty:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu kovacova@niamey.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „4OdK/791/2019-neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu
a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK16 1111
0000 00155843 8006, VS: 4OdK/791/2019, poznámka: Bartošová – ponukové konanie vozidlo – označenie
záujemcu, najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie
zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade
kombináciou platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom
suma zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
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5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca dlžníka
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K094073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Minárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 938/29, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1956
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/827/2019 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/827/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca zapísaný pod značkou:
S1941, správca dlžníka, ktorým je Marian Minárik, nar. 19.09.1956, trvale bytom Jánošíkova 938/29, 976 66
Polomka (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v zmysle ust. § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) I. kolo
ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty Dlžníka.

Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku
203/2019 zo dňa 21.10.2019.

Predmetom speňaženia je majetok:
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Hnuteľný majetok- strelné zbrane. Súpisová hodnota zbraní je 500 Eur.

Súpisová hodnota: 250,00 EUR
Hnuteľná vec, strelná zbraň – Guľovnica Mauser opakovacia, kaliber 8x57JS (v.č.3955)
Stav opotrebovanosti:
Por. č. súpisovej zložky:

Používaná
1

Súpisová hodnota: 150,00 EUR
Hnuteľná vec, strelná zbraň – Brokovnica FN Belgia samo nabíjacia, kaliber 16, (v.č. 82962)
Stav opotrebovanosti:
Používaná
Por. č. súpisovej zložky:
2

Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Hnuteľná vec, strelná zbraň – Pištoľ samo nabíjacia čz 75 Uherský Brod, kaliber 9mm PARA, (v.č.L8709)
Stav opotrebovanosti:
Používaná
Por. č. súpisovej zložky:
3

Podmienky ponukového konania

Podmienky ponukového konania podľa § 167q ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1ZKR za najvyššiu možnú
ponúknutú sumu so stanovením minimálnej sumy predajnej hodnoty vo výške súpisovej hodnoty:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je
uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom peňažnej pohľadávky
dlžníka počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu kovacova@niamey.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „4OdK/827/2019 - neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie
ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu
a končí
pätnástym dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno
odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť
podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: a/ návrh Kúpnej zmluvy s náležitosťami uvedenými v tomto oznámení a určitý a
zrozumiteľný návrh ponúkanej kúpnej ceny ; b/ sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca
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zložiť na bankový účet správcu vedený v UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., IBAN: SK16 1111
0000 00155843 8006, VS: 4OdK/827/2019, poznámka: Minárik – ponukové konanie – označenie záujemcu,
najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky
od iných platieb prijatých na bankový účet správcu alebo v hotovosti v kancelárii správcu, prípade kombináciou
platby na účet aj v hotovosti, najneskôr však posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, pričom suma
zábezpeky musí byť zložená na celú sumu ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, že úspešný záujemca odmietne
uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške
záujemcom zaplatenej zábezpeky; c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP ; d/ doklad o
zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu; e/ číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená
zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania, f/vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami
ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu g/ súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na
akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej
vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny h/ čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky
záväzky voči Dlžníkovi, resp. že voči Dlžníkovi nemá žiadne záväzky.
4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto
oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný
dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. príslušný orgán neschváli vyhodnotenie ponukového
konania).
5. Termín a miesto otvárania obálok: nasledujúci deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy nasledujúci deň po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej
ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za postúpenie pohľadávok, ak nepôjde o zjavne neprimeranú alebo
nevýhodnú ponuku. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi najskôr. Správca
bude informovať všetkých záujemcov o výsledku ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca s ním do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu.
7. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní (osobitné vyhlásenie v bode 3 písm. f) ako i svojím podpisom v
kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu
zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek
škody.

Konkurzy a oddlženie, k. s., správca dlžníka
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K094074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Matušovic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beluj 70, 969 01 Beluj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/728/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/728/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Stanislav Matušovic, nar. 27.03.1977, trvale bytom Beluj 70, 969 01 Beluj v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K094075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1613/8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1954
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/403/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/403/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Július Puška, nar. 11.03.1954, trvale bytom Do
Doliny 1613/8, 976 52 Čierny Balog (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 konkurzná podstata nepokryje ani 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 Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Várady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 226/27, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1973
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/665/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/665/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ján Várady, nar. 30.12.1973, trvale bytom Zelená
226/27, 985 31 Rapovce (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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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 Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ivanič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 244, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/480/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/480/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jaroslav Bako, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen správca úpadcu Ján Ivanič, nar. 09.03.1962,
trvale bytom Štiavnické Bane 244, 969 81 Štiavnické Bane, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v
Banskej Bystrici, spis. zn. 2OdK/480/2019, týmto oznamuje skončenie a výsledok 1. kola ponukového konania
zverejneného v OV č. 183/2019 zo dňa 23.09.2019 pod K084533, ktorého predmetom bol súbor majetku
zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019 pod K074900, v Obchodnom vestníku č. OV
164/2019 dňa 26.08.2019 pod K074902, v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019 pod K074903 a
v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa 26.08.2019 pod K074904.

Zverejnenie vyhodnotenia 1. kola ponukového konania : ÚSPEŠNÉ

Cena dosiahnutá v ponukovom konaní na účet správcu IBAN: SK48 1100 0000 0026 2603 6602, BIC
(SWIFT): TATRSKBX, pod VS: 24802019 úspešným záujemcom dosiahla sumu vo výške 6.000,00 €.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K094078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Továrenská 315/23, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1950
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/796/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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4OdK/796/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Továrenská 315/23, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1950
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/796/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/796/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Marián Tóth, nar. 21.07.1950, trvale bytom Ulica
Továrenská 315/23, 984 01 Lučenec - Opatová (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 Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Rosenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica Zábava 283/1, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1971
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/839/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/839/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.
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V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Rosenbergerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ulica Zábava 283/1, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1971
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/839/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/839/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Jana Rosenbergerová, nar. 15.01.1971, trvale
bytom ulica Zábava 283/1, 976 55 Ľubietová; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jana
Rosenbergerová, s miestom podnikania ulica Zábava 283/1, 976 55 Ľubietová, IČO: 46 069 895 (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 Bratislave, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 218 / 54, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/940/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/940/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Kmeť, nar. 26. 08. 1969, trvale
bytom Hlavná ulica 218/54, 976 37 Hrochoť, na korešpondenčnej adrese Kalinčiakova 20, 974 05 Banská
Bystrica, obchodné meno - Peter Kmeť, s miestom podnikania Hlavná ulica 218/54, 976 37 Hrochoť, IČO –
34991727, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Predmet:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

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 203/2019 pod
K093109 dňa 21.10.2019.

Por. č. Popis hnuteľnej veci
NISSAN PRIMERA
1.
Šedá metalíza

VIN

Rok výroby

Stav

Súpisová hodnota

SJNBDAP10U0400563

1998

Nepojazdné, poškodené, hrdzavé

100,00 EUR

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, dopravného
inšpektorátu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia 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
2OdK/940/2019“. 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 a spisovú značku
konkurzu: 2OdK/940/2019. 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: 29402019.
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, ktorá spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka por. č. 1 ako hnuteľný majetok – motorové vozidlo
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako jeho súpisová hodnota t. j. 100,00 EUR.
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
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K094083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zita Hlošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 3003, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/613/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/613/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 05.10.2019 som vyhotovil rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa 17.10.2019 zverejnený
v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV“) č. 201/2019, K092383.
Dňa 18.10.2019 som splnil rozvrh výťažku, na základe tejto skutočnosti podľa § 167 v 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“) oznamujem v OV, že konkurz na majetok dlžníka: Zita Hlošková, nar. 30.03.1952, trvale bytom
Bukovina 3003, 968 01 Nová Baňa, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka:, pod sp. zn.: 4OdK/613/2019, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K094084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1602 / 21, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/654/2018 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/654/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku dlžníka Bc. Veronika
Komorová, nar. 12. 10. 1988, trvale bytom Partizánska 1602/21, 962 05 Hriňová, obchodné meno: Veronika
Komorová, miesto podnikania: Partizánska 1602/21, 962 05 Hriňová, IČO: 47 891 840 (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje v súlade s § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., že na základe
zistení správcu vykonaných podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., Dlžník
nemá žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., na základe čoho sa konkurz končí. Zverejnením
tohto oznámenia podľa § 199 odsek 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., sa zrušuje
konkurz vedený na majetok dlžníka Iv Bc. Veronika Komorová, nar. 12. 10. 1988, trvale bytom Partizánska
1602/21, 962 05 Hriňová, obchodné meno: Veronika Komorová, miesto podnikania: Partizánska 1602/21, 962 05
Hriňová, IČO: 47 891 840 na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 5OdK/654/2018.
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Poučenie: Podľa § 167v odsek 4 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §
167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Peter Škrabák
správca

K094085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Badín -, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1978
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/386/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/386/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, pod sp. zn. 4OdK/386/2019 zo dňa 11.04.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Katarína Kováčová, nar. 02.02.1978, trvale bytom Obec Badín, 976 32 Badín,
adresa na doručovanie Družstevná 13, 976 32 Badín. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bola ustanovená
spoločnosť LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 938 863,
značka správcu: S1930. Citované uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2019 dňa 24.04.2019.
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 27.12.2018, zoznamu majetku väčšej
hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 15.02.2019, súčinností tretích osôb, stretnutia
s dlžníkom zo dňa 21.10.2019 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Katarína Kováčová, nar. 02.02.1978, trvale
bytom Obec Badín, 976 32 Badín, adresa na doručovanie Družstevná 13, 976 32 Badín k o n č í a týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie
je dotknutá.

V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
LP Recovery, k. s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
Správca
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K094086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Mešťanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2017 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2017
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

Druh podania: Výmaz poznámky o spornom zápise

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Janka Mešťanová, nar.: 14.04.1973, bytom: Ul. 9.
Mája 1906/19, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp. zn. 4K/8/2017, (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 78 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje v Obchodnom výmaz
poznámky spornosti na majetku Úpadcu.

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

1
Hnuteľná vec
3.500
2.000

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/1
Čestné vyhlásenie úpadcu v návrhu na vyhlásenie konkurzu,
že majetok je v jeho vlastníctve, 16.05.2017
Motorové vozidlo Škoda Octavia COMBI, ŠPZ: BB 280 CC,
VIN: TMBJG41U868841003
2005
-

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

Výmaz poznámky spornosti v zmysle ust. § 78 ods. 1 ZKR: Dôvodom sporného zápisu je evidencia motorového
vozidla ORPZ v Banskej Bystrici na vlastníka: spoločnosť Credium Slovakia, a.s. v likvidácií, so sídlom Eisteinova
21/2013 Bratislava, IČO: 35 845 490. Spoločnosť bola zrušená bez právneho nástupcu.

JUDr. Jana Živická - správca
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K094087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škvarka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/258/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/258/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 8ks, ISIN: CS0005058452 PPN:RSI0
CFI: ESVUFB, Druh CP: TC01
IČO emitenta:0031562990
názov emitenta: OTF, a.s.

suma
33,19 ,- €

Súpis. hodnota
33,19 ,- €

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K094088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 294/26, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1191/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1191/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

INÉ ZVEREJNENIE

Druh podania: Vylúčenie majetku zo súpisovej zložky

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Kis, nar. 02.02.1984, trvale bytom Májová
294/26, 966 81 Žarnovica, obchodné meno: Tomáš Kis, s miestom podnikania Májová 294/26, 966 81 Žarnovica,
IČO: 44 468 075 (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn.
2OdK/1191/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167b v súvislosti s § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku vylúčenie súpisovej zložky
majetku zo súpisu, a to:
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Hnuteľný majetok

Číslo súpisovej zložky
1
Súpisová hodnota v €
150,00
Hodnota (trhová) v €
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
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
27.02.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
20.09.2019; nespeňažené tretím ponukovým konaním
Motorové vozidlo VW TRANSPORTER, aC KOMBI; vin
Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
WV2ZZZ0ZPH051248, ev. č. ZC 825 AK
Adresa miesta, kde sa nachádza
Májová 294/26, 966 81 Žarnovica
r. 2005, nepojazdné, vozidlo bolo v Servise, motor má prasknutý
Rok výroby, stav opotrebovanosti
blok, výmena rozvodu, tečie pumpa, stav tachometra: 468 600 km
Poznámka spornosti:
.

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

2
500,00
100,00

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
27.02.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu
20.09.2019; nespeňažené tretím ponukovým konaním
Motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, aB HATCHBACK; vin
TMBZZZ1U4W2040792, ev. č. ZC 134 BH
Májová 294/26, 966 81 Žarnovica
r. 1997, pojazdné, stav tachometra: 219 500 km
.

Popis veci (výrobné, evidenčné číslo)
Adresa miesta, kde sa nachádza
Rok výroby, stav opotrebovanosti
Poznámka spornosti:

JUDr. Jana Živická, správca

K094089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianova 557/10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1960
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/13/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/13/2019
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
popis
Cenné papiere, počet: 1ks, ISIN: SK4110002413, PPN:RSI0
CFI: DBFTFR, Druh CP: TC81
IČO emitenta:0017333768
názov emitenta: Fond národného majetku SR

suma
331,94 ,- €

Súpis. hodnota
331,94 ,- €

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K094090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Danihel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/793/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/793/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu: Ján
Danihel, nar. 22.07.1986, bytom Lučenec.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K094091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Miskovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukovištia 8, 980 26 Lukovištia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/800/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/800/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Po preskúmaní pomerov dlžníka postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR správca nezistil žiadny
majetok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Vladimír Flíder
správca

K094092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanič Dionýz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Miloslava Hurbana 1444 / 16, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1983
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/904/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/904/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 20.09.2018, sp. zn. 2OdK/904/2018, bol na majetok dlžníka:
Dionýz IVANIČ, nar. 01. 03. 1983, trvale bytom J. M. Hurbana 1444/16, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné
meno: Dionýz Ivanič, s miestom podnikania J. M. Hurbana 1444/16, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 615 969
(ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
187/2018, deň vydania: 27.09.2018.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. ako správca úpadcu: Dionýz IVANI4, týmto zverejňuje oznam
o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu:

1. Typ súpisovej zložky majetku: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/10 v pomere k celku na nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Banská Štiavnica, obci Banská Štiavnica, okrese Banská Štiavnica, vedenej
Katastrálnym odborom Okresného úradu Banská Štiavnica, zapísanej na LV č. 5229, a to na pozemku
s parc. č. 2645/23, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, druh pozemku: orná pôda,
o výmere 3550 m2; súpisová hodnota: 3.380,10 € (1,5869 €/m2 x 3550 m2 = 5.633,50 € x 6/10 = 3.380,10
€); 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: 21.10.2019;
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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 21.10.2019

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

K094093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 116, 991 22 Čeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/822/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/822/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica ako správca
konkurznej podstaty dlžníčky: Ružena Berkyová, nar. 20.02.1959, trvale bytom Čeláre 116, 991 22 Čeláre,
oznamujem veriteľom, že dlžníčka je vlastníčkou nehnuteľností a to:
pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 888 pre k. ú. Čeláre, obec Čeláre, okres Veľký Krtíš konkrétne
parcely registra C-KN parc. č. 108/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m2, C-KN parc. č. 108/5,
záhrada o výmere 137 m2, C-KN parc. č. 111/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ďalej stavby dom
ako nadstavba súpisné číslo 73, postavenom na pozemku – parcely registra C-KN parc. č. 111/2, zastavaná
plocha a nádvorie a stavby rodinný dom súpisné číslo 116, postavenom na pozemku – parcely registra C-KN
parc. č. 110, právny vzťah na ktorej leží stavba 116 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 442 zapísané na meno
dlžníka pod B1 v 1/1-ine.
Ďalej pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 442 pre k. ú. Čeláre, obec Čeláre, okres Veľký Krtíš konkrétne
parcely registra C-KN parc. č. 108/3, záhrada o výmere 922 m2, C-KN parc. č. 110, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 115 m2 zapísané na meno dlžníka pod B1 v 1/1-ine.
Pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 887 pre k. ú. Čeláre, obec Čeláre, okres Veľký Krtíš konkrétne
parcely registra C-KN parc. č. 109/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 200 m2 zapísané na meno dlžníka
pod B1 v 1/3-ine a B2 v 1/3-ine.
Pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 443 pre k. ú. Čeláre, obec Čeláre, okres Veľký Krtíš konkrétne
parcely registra C-KN parc. č. 109/1, záhrada o výmere 1195 m2 zapísané na meno dlžníka pod B2 v 1/3-ine.
Pozemkov zapísaných na liste vlastníctva č. 38 pre k. ú. Čeláre, obec Čeláre, okres Veľký Krtíš konkrétne
parcely registra C-KN parc. č. 108/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, C-KN parc. č. 108/4,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, C-KN parc. č. 111/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2
zapísané na meno dlžníka pod B1 v 2/9-ine a B3 v 7/9-ine (ďalej len ako ,,nehnuteľnosti“)
Vyššie uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov - dlžníčky
a Vladímira Berkyho, nar. 07.04.1953, trvale bytom Čeláre 116, 991 22 Čeláre na ktorého Okresný súd
Banská Bystrica uznesením č. k.: 2OdK/717/2019 zo dňa 19.07.2019 vyhlásil konkurz a do funkcie správcu
ustanovil: Inslovency services, k.s., so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn.: S1856.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 167i ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov:
,,Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. V prípade stretu viacerých konkurzov rozhoduje
poradie podania návrhov na vyhlásenie konkurzu.“
Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníčkou, ako aj z môjho zisťovania boli zistené nehnuteľnosti vo vlastníctve
dlžníčky, nachádzajúce sa na LV č. 888, pre k. ú. Čeláre, obec Čeláre, okres Veľký Krtíš. Dlžníčka si v zmysle
zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. V zmysle § 167o ods. 2 ZKR:
,,obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.“ ,,Hodnotu obydlia dlžníka
určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu
notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec
nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K094094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skalošová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 13/26, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1989
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/855/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/855/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Mária Skalošová

K094095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1968
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/867/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/867/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Júlia Oláhová, nar. 03. 09. 1968, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Kotmanová 112, 985 53 Kotmanová, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n
ods. 1, § 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:
Predmetom speňaženia je súpisová položka pod por. č. 1.:
·

motorové vozidlo – zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou por. č. 1

Por. Popis hnuteľnej veci
č.
1.

VIN

Dátum
prvej Stav
evidencie v SR
Pojazdné, opotrebovaný
OPEL
VECTRA-B-CC,
W0L000038T7553896 1996
v 11./2019 a EK končí
farba biela, AA sedan
odometra: neznámy

Súpisová
hodnota (€)
stav, TK končí
v 10./2019, stav 700,-

(ďalej aj „Predmet speňaženia“)
Súpisová zložka majetku: Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Podstata: všeobecná
Dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ v Lučenci, dopravného inšpektorátu
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatnenia 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
5OdK/867/2019“. 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 a spisovú značku
konkurzu: 5OdK/867/2019. 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: 58672019.
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, ktorá spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia je súpisová položka por. č. 1 ako hnuteľný majetok – motorové vozidlo
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako jeho súpisová hodnota t. j. 700,00 EUR.
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.
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
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K094096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 51, 991 22 Čeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/749/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/749/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu: Margita Oláhová, nar. 04. 04. 1956, trvale
bytom Čeláre 51, 991 22 Čeláre, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a
preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K094097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Sp. zn. správcovského spisu:
Sp. zn. súdneho spisu:
Vo Zvolene dňa

2K/9/2017 S 1716
2K/9/2017
21.10.2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej tabuľke), uplatnenej
prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.
DLŽNÍK
Veriteľ

VAMIS GROUP s.r.o.
veriteľ:
Slovenská republika –
Daňový úrad Banská Bystrica
Nová13
Banská Bystrica
IČO: 424995000016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihláška č. 3 zo dňa 10.10.2019 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného Prihlásená
suma
veriteľa
Celková suma
16,20 € z toho
1
istina: 16,20 €
36,30 € z toho
2
istina: 36,30 €
30,40 € z toho
3
istina: 30,40 €
15,40 € z toho
4
istina: 15,40 €
22,70 € z toho
5
istina: 22,70 €
71,20 € z toho
6
istina: 71,20 €
49,60 € z toho
7
istina: 49,60 €
79,10 € z toho
8
istina: 79,10 €
51,10 € z toho
9
istina: 51,10 €
40,40 € z toho
10
istina: 40,40 €
20,20 € z toho
11
istina: 20,20 €
18,30 € z toho
12
istina: 18,30 €
10,30 € z toho
13
istina: 10,30 €
20,90 € z toho
14
istina: 20,90 €
15,60 € z toho
15
istina: 15,60 €
60,00 € z toho
16
istina: 60,00 €
186,00 € z toho
17
istina: 186,00 €
71,00 € z toho
18
istina: 71,00 €

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

14.10.2019
14.10.2019
nie
-

Právny dôvod vzniku pohľadávky
Rozhodnutie č.101537337/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 07/2015.
Rozhodnutie č.101537183/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 06/2015.
Rozhodnutie č.101535421/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 04/2015.
Rozhodnutie č.101535232/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 01/2015.
Rozhodnutie č.101534986/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 12/2014.
Rozhodnutie č.101639030/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 07/2014.
Rozhodnutie č.101639243/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 11/2014.
Rozhodnutie č.101639139/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 09/2014.
Rozhodnutie č.101638730/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 10/2014.
Rozhodnutie č.101638495/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 09/2015.
Rozhodnutie č.101580077/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 05/2015.
Rozhodnutie č.101578448/2018 zo dňa
za obdobie 01.07.2014 – 30.09.2014.
Rozhodnutie č.101579951/2018 zo dňa
za obdobie 01.07.2015 – 30.09.2015.
Rozhodnutie č.101579989/2018 zo dňa
za obdobie 01.04.2015 – 30.06.2015.
Rozhodnutie č.101537390/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 10/2015.
Rozhodnutie č.102123209/2018 zo dňa
činnosti za obdobie 2017.
Rozhodnutie č.100226846/2019 zo dňa
činnosti za obdobie 09/2015.
Rozhodnutie č.100226333/2019 zo dňa
za obdobie 2014.

08.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
08.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
08.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
08.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
08.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
22.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
22.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
22.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
22.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
22.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
15.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
14.08.2018 . daň z motorových vozidiel
15.08.2018 . daň z motorových vozidiel
15.08.2018 . daň z motorových vozidiel
08.08.2018 . daň z príjmov zo závislej
25.10.2018 . daň z príjmov zo závislej
18.01.2019 . daň z príjmov zo závislej
18.01.2019 . daň z motorových vozidiel

Zvolen dňa
21.10
.2019

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

K094098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rehanek Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť M. R. Štefánika 2414 / 8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1962
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/715/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/715/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Viktor Rehanek, nar. 08.08.1962, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec, obchodné
meno – Viktor Rehanek, s miestom podnikania Hviezdoslavova 208/16, 985 11 Halič, IČO: 41 814 258, týmto v
zmysle ustanovenia § 167n a 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje PRVÉ kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku – Orná pôda –
zaradenej do všeobecnej majetkovej podstaty, pod číslom majetku 1., podľa oznámenia správcu publikovanom v
Obchodnom vestníku č. 177/2019 zo dňa 13.09.2019.
Verejné ponukové konanie sa vyhlasuje za podmienok:
1. Lehota na predkladanie ponúk sa začína: 25.10.2019 a končí dňom: 05.11.2019 (posledný deň na
predloženie ponuky).
2. Ponuka sa zasiela písomne v listinnej podobe na adresu príslušnej kancelárie správcu: PERSPECTA
Recovery, k.s.; Matúškova 48, 976 31 Vlkanová.
3. Obálka s ponukou musí obsahovať označenie: „NEOTVÁRAŤ – VPK REHANEK“, inak sa na podanie
záujemcu nebude prihliadať.
4. Dotknutý majetok Dlžníka sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec.
5. Ponuka sa predkladá v mene EURO.
6. Dlžník nie je platcom DPH.
7. Ponúkaná kúpna cena nezohľadňuje správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva. Tieto
poplatky idú na ťarchu záujemcu – kupujúceho v celom rozsahu.
8. V rámci ponuky záujemca vyhlási, že podmienky tohto verejného ponukového konania prijíma v celom
rozsahu.
9. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, inak sa na ponuku neprihliada.
10. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno,
meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba
zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada.
11. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuku
neprihliada.
12. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň tohto verejného ponukového konania. Za deň
zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
13. Záloha sa skladá na účet správcu: č. ú. IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX, účet
vedený vo VÚB, a.s., VS: IČO záujemcu alebo dátum narodenia záujemcu vo formáte DDMMRR – len v
prípade, že ponuku predkladá záujemca, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom; do poznámky uviesť:
VPK REHANEK.
14. Ďalšie informácie poskytuje správca prostredníctvom: recovery@perspecta.eu. Majetok je v držbe dlžníka,
ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť ho pred poškodením, stratou
alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho hodnota znižuje.
15. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 3 pracovných dní od jeho skončenia. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca je oprávnený ponuku odmietnuť z dôvodu zjavnej neprimeranosti.
16. Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená obratom po tom, čo úspešný záujemca uzatvorí kúpnu
zmluvu. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť túto zmluvu, určí správca za víťaza
verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
17. Oprávnené osoby majú právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r z. č. 7/2005 Z. z.
18. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia
tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vo Vlkanovej, dňa 21.10.2019
PERSPECTA Recovery, k.s.
SKP S1894

K094099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rezníček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 565 / 36, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1947
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/565/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/565/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ing. Jozef Rezníček, nar. 19.01.1947, bytom Rázusova 565/36, 97667 Závadka nad Hronom (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, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 42/2019 zo dňa 28.02.2019
(K018183).
Iná majetková hodnota:
Číslo Druh
1

Cenný
papier

Súpisová
zložka
akcia

Popis majetku

Počet
kusov
kmeňová akcia na meno Dlžníka, na menovitú hodnotu 33,20 €, vydanú 6
dňa 14.10.1993, spoločnosti SNIK, a.s., (súčasné obchodné meno:
SNIK, a.s. „v likvidácii“) so sídlom Bojnická 86, 971 01 Prievidza
(súčasné sídlo: Nábrežná 4, 971 01 Prievidza), IČO: 30 224 144

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
33,20 EUR

(ďalej len „Cenný papier“)
Cenný papier sa predáva v stave v akom sa nachádza. Správca nezodpovedá za prípadne vady Cenného papiera
a to ani za jeho právne vady.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Jozef Rezníček – Cenný papier - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) 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 Cenný papier (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o ktorý záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za cenný papier - Jozef Rezníček“.
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 Cenného papiera,
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 Cenný papier.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Cenný papier. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Cenný papier v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Cenný papier 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

K094100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Torma Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š.Višňovského 2515 / 7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/569/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/569/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Mgr. Slavomír Jančiar, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Roman Torma, nar.
15.12.1972, trvale bytom Š. Višňovského 2515/7, 960 01 Zvolen, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn. 5OdK/569/2019, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/569/2019 zo dňa 03.06.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 110/2019 dňa 10.06.2019,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p a § 167q Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka:
1. KOLO PONUKOVÉHO KONANIA
Predmet ponukového konania – premet speňažovania (iná majetková hodnota, ktorá sa ponúka na
odplatný prevod): Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti RS - Holding Nitra s.r.o., so sídlom: P. O.
Hviezdoslava 567/18, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 36 772 062, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, vložka číslo: 36564/S, Oddiel: Sro, pričom sa jedná o spoločnosť s jedným spoločníkom.
Obchodný podiel je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty ako súpisová zložka majetku dlžníka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 202/2019 dňa 18.10.2019, pod č. K092751.
Súpisová hodnota majetku: 6 638,78 €
A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle +421
915 812 104 alebo emailom: janciar@stonline.sk.
B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Slavomír Jančiar, J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – 5OdK/569/2019 - NEOTVÁRAŤ“ v
lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o
vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom
odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR a
končí jej desiatym kalendárnym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného
pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy (preddavku) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie
Obchodného podielu na účet správcu, pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu za
nadobudnutie Obchodného podielu riadne v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Účtom správcu
pre účely zloženia zálohy sa rozumie bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN:
SK74 8360 5207 0042 0621 7211, BIC (SWIFT): BREXSKBX. Do poznámky k transakcii sa uvedú identifikačné
údaje záujemcu a do variabilného symbolu sa uvedie: „55692019“.
C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na predmet speňažovania. V prípade predloženia viacerých
ponúk toho istého záujemcu, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako
posledná, pričom, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka musí byť doručená (poštou,
osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00 hod. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového
konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
D. Záväzná ponuka na nadobudnutie (odplatný prevod) Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, zápis v zákonnom registri; u fyzických osôb meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, bydlisko/miesto podnikania, rodné číslo/IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh výšky odplaty za nadobudnutie (odplatný prevod) Obchodného podielu;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
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5. Súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely verejného ponukového konania;
6. Vyhlásenie, že záujemca je oprávnený nadobudnúť prevádzaný obchodný podiel;
7. Podpis záujemcu, ktorý musí byť úradne osvedčený.
E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; neúplné ponuky; resp. ponuky, vo vzťahu ku ktorým nebola záloha na celú ponúknutú
odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet určený správcom
riadne a včas, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 7 dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk v kancelárii správcu.
G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu celkovú odplatu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
H. Víťaz ponukového konania je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. V prípade, že víťaz
ponukového konania nepredloží správcovi ani na jeho výzvu všetky právne dokumenty, ktoré sú potrebné na
zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR, je správca oprávnený ponukové
konanie zrušiť. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie Zmluvy o prevode obchodného podielu
v lehote 7 dní, ako mu budú zo strany víťaza ponukového konania doručené všetky právne dokumenty, ktoré sú
potrebné na zápis nového spoločníka v obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR. Víťazom ponukového
konania uhradená záloha (preddavok) na celú ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu sa
započíta na úhradu zmluvnej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu. Všetky súdne poplatky spojené so
zápisom zmien v Obchodnom registri SR, ako aj poplatky spojené s overovaním podpisov na vyhotoveniach
zmlúv, bude hradiť výlučne víťaz ponukového konania.
I. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť niektoré alebo všetky predložené ponuky (napr. z dôvodu nízkej výšky
ponúknutej odplaty za nadobudnutie Obchodného podielu) alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
J. Neúspešným záujemcom bude záloha na ponúknutú odplatu za nadobudnutie Obchodného podielu vrátená
bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
K. Správca upozorňuje záujemcov o nadobudnutie predmetu speňažovania na právo oprávnených osôb vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR, a to úhradou správcovi na
bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK74 8360 5207 0042 0621 7211,
BIC (SWIFT): BREXSKBX.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K094101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Kotváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/163/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Dagmar Kotváčová, nar. 02.07.1978, bytom
Narcisová 12, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „Dlžník“), ktorého správcom je: KP recovery, k.s., (ďalej aj
len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/163/2018 v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje týmto oznamom:

3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 171/2019 zo dňa 05.09.2019:

hodnota
obchodného
podielu

popis

obchodný
podiel
v
obchodnej
spoločnosti
SCANDINAVIA SPED, s.r.o., so sídlom: Narcisová 5.000,00
1902/12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 645 671

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

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

súpisová
hodnota
(Eur)
5.000,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

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

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA – 2OdK/163/2018 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10
(desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 2OdK/163/2018“.

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

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

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

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

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

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky.

I.

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

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
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V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K094102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Mgr. Branislav Paluš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Bottu 1132/2, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1981
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/794/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/794/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1890, k. ú. Jelšava, obec Jelšava, okres Revúca:
POZEMOK:
1. parc. č. EKN 1642 – trvalý trávny porast o výmere 859 m2, súpisová hodnota 2,- €
pod B:5 v podiele dlžníka 1/24
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1355, k. ú. Jelšava, obec Jelšava, okres Revúca:
POZEMOK:
2. parc. č. EKN 2353 – orná pôda o výmere 24933 m2, súpisová hodnota 221,- €
pod B:5 v podiele dlžníka 6/192
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1356, k. ú. Jelšava, obec Jelšava, okres Revúca:
POZEMOK:
3. parc. č. EKN 1641 – orná pôda o výmere 5215 m2, súpisová hodnota 62,- €
pod B:5 v podiele dlžníka 1/24
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 729, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
4. parc. č. CKN 407 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2, súpisová hodnota 6,- €
pod B:13 v podiele dlžníka 4/144
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1245, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
5. parc. č. EKN 391 – trvalý trávny porast o výmere 5640 m2, súpisová hodnota 4,- €
pod B:5 v podiele dlžníka 4/144

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 700, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
1. parc. č. EKN 346 – orná pôda o výmere 971 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:22 v podiele dlžníka 2/288
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 757, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
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parc. č. EKN 428/1 – orná pôda o výmere 3294 m2, súpisová hodnota 30,- €
parc. č. EKN 428/2 – orná pôda o výmere 486 m2, súpisová hodnota 4,- €
parc. č. EKN 433/1 – orná pôda o výmere 2628 m2, súpisová hodnota 24,- €
parc. č. EKN 433/2 – orná pôda o výmere 402 m2, súpisová hodnota 4,- €
parc. č. EKN 439/1 – orná pôda o výmere 1070 m2, súpisová hodnota 10,- €
parc. č. EKN 439/2 – orná pôda o výmere 428 m2, súpisová hodnota 4,- €
parc. č. EKN 461 – orná pôda o výmere 809 m2, súpisová hodnota 7,- €
parc. č. EKN 493 – orná pôda o výmere 2106 m2, súpisová hodnota 19,- €
parc. č. EKN 526 – orná pôda o výmere 1048 m2, súpisová hodnota 10,- €
parc. č. EKN 583 – orná pôda o výmere 271 m2, súpisová hodnota 2,- €
parc. č. EKN 701 – orná pôda o výmere 1004 m2, súpisová hodnota 9,- €
parc. č. EKN 850 – orná pôda o výmere 2816 m2, súpisová hodnota 26,- €
parc. č. EKN 855 – orná pôda o výmere 2856 m2, súpisová hodnota 26,- €
parc. č. EKN 921 – orná pôda o výmere 2131 m2, súpisová hodnota 19,- €
parc. č. EKN 936 – orná pôda o výmere 3087 m2, súpisová hodnota 28,- €
parc. č. EKN 1028 – orná pôda o výmere 1185 m2, súpisová hodnota 11,- €
parc. č. EKN 1050 – orná pôda o výmere 949 m2, súpisová hodnota 9,- €
parc. č. EKN 1051 – orná pôda o výmere 1559 m2, súpisová hodnota 14,- €
parc. č. EKN 1056 – orná pôda o výmere 2193 m2, súpisová hodnota 20,- €
parc. č. EKN 1066 – orná pôda o výmere 1630 m2, súpisová hodnota 15,- €
parc. č. EKN 1124 – orná pôda o výmere 5374 m2, súpisová hodnota 49,- €
parc. č. EKN 1125 – orná pôda o výmere 1917 m2, súpisová hodnota 17,- €
parc. č. EKN 1133 – orná pôda o výmere 1060 m2, súpisová hodnota 10,- €
parc. č. EKN 1147 – orná pôda o výmere 1767 m2, súpisová hodnota 16,- €
parc. č. EKN 1187 – trvalý trávny porast o výmere 1486 m2, súpisová hodnota 2,- €
parc. č. EKN 1194 – orná pôda o výmere 1080 m2, súpisová hodnota 10,- €
parc. č. EKN 1247 – orná pôda o výmere 2617 m2, súpisová hodnota 24,- €
parc. č. EKN 1279 – trvalý trávny porast o výmere 955 m2, súpisová hodnota 1,- €
parc. č. EKN 1281 – trvalý trávny porast o výmere 540 m2, súpisová hodnota 0,50 €
parc. č. EKN 1282 – trvalý trávny porast o výmere 4511 m2, súpisová hodnota 5,- €
parc. č. EKN 1291 – orná pôda o výmere 15366 m2, súpisová hodnota 139,- €
parc. č. EKN 1400 – orná pôda o výmere 537 m2, súpisová hodnota 5,- €
parc. č. EKN 1406 – orná pôda o výmere 455 m2, súpisová hodnota 4,- €
parc. č. EKN 1419 – orná pôda o výmere 966 m2, súpisová hodnota 9,- €
parc. č. EKN 1471 – orná pôda o výmere 4049 m2, súpisová hodnota 37,- €
parc. č. EKN 1572 – trvalý trávny porast o výmere 4236 m2, súpisová hodnota 4,50 €
parc. č. EKN 1588 – trvalý trávny porast o výmere 2916 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 1642 – trvalý trávny porast o výmere 475 m2, súpisová hodnota 0,50 €
parc. č. EKN 1643 – trvalý trávny porast o výmere 576 m2, súpisová hodnota 0,50 €
parc. č. EKN 1644 – trvalý trávny porast o výmere 692 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:6 v podiele dlžníka 1/24

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 769, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
1. parc. č. EKN 451 – orná pôda o výmere 3011 m2, súpisová hodnota 8,- €
pod B:8 v podiele dlžníka 7/576
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 771, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
2. parc. č. EKN 453 – orná pôda o výmere 2869 m2, súpisová hodnota 11,- €
pod B:5 v podiele dlžníka 7/384
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 773, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
3. parc. č. EKN 460– orná pôda o výmere 2315 m2, súpisová hodnota 10,- €
4. parc. č. EKN 548 – orná pôda o výmere 1857 m2, súpisová hodnota 8,- €
pod B:4 v podiele dlžníka 1/48
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Nehnuteľnosti evidované na LV č. 809, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
5. parc. č. EKN 550 – orná pôda o výmere 1880 m2, súpisová hodnota 9,- €
pod B:9 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 839, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
6. parc. č. EKN 606 – orná pôda o výmere 790 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:19 v podiele dlžníka 7/1536
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 842, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
7. parc. č. EKN 616 – orná pôda o výmere 560 m2, súpisová hodnota 2,- €
pod B:11 v podiele dlžníka 1/72
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 844, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
1. parc. č. EKN 619 – orná pôda o výmere 1467 m2, súpisová hodnota 13,- €
pod B:6 v podiele dlžníka 1/48
pod B:11 v podiele dlžníka 1/48

2.
3.
4.
5.
6.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 862, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
parc. č. EKN 660 – trvalý trávny porast o výmere 167 m2, súpisová hodnota 0,50 €
parc. č. EKN 703 – orná pôda o výmere 348 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 1059 – orná pôda o výmere 4774 m2, súpisová hodnota 38,- €
parc. č. EKN 1374 – orná pôda o výmere 354 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 1415– orná pôda o výmere 634 m2, súpisová hodnota 5,- €
pod B:7 v podiele dlžníka 7/192

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 863, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
7. parc. č. EKN 661 – orná pôda o výmere 159 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:12 v podiele dlžníka 2/72
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 867, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
8. parc. č. EKN 668 – trvalý trávny porast o výmere 844 m2, súpisová hodnota 0,50 €
pod B:23 v podiele dlžníka 7/2304

9.
10.
11.
12.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 868, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
parc. č. EKN 670 – orná pôda o výmere 279 m2, súpisová hodnota 1,- €
parc. č. EKN 1013 – orná pôda o výmere 1252 m2, súpisová hodnota 5,- €
parc. č. EKN 1177– orná pôda o výmere 2028 m2, súpisová hodnota 8,- €
parc. č. EKN 1211– orná pôda o výmere 2471 m2, súpisová hodnota 10,- €
pod B:14 v podiele dlžníka 7/384

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 887, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
13. parc. č. EKN 715 – orná pôda o výmere 1897 m2, súpisová hodnota 6,- €
pod B:10 v podiele dlžníka 1/72
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 890, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
14. parc. č. EKN 723 – orná pôda o výmere 2328 m2, súpisová hodnota 5,- €
v podiele dlžníka 1/96
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 911, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca POZEMOK:
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15. parc. č. EKN 772 – orná pôda o výmere 884 m2, súpisová hodnota 4,- €
pod B:8 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 950, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca: POZEMOK:
16. parc. č. EKN 846 – orná pôda o výmere 4226 m2, súpisová hodnota 13,- €
pod B:9 v podiele dlžníka 1/72
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 954, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca: POZEMOK:
17. parc. č. EKN 853 – orná pôda o výmere 4960 m2, súpisová hodnota 45,- €
pod B:4 v podiele dlžníka 2/48
18.
19.
20.
21.
22.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 956, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca: POZEMOK:
parc. č. EKN 857 – orná pôda o výmere 1588 m2, súpisová hodnota 7,- €
parc. č. EKN 988 – orná pôda o výmere 3291 m2, súpisová hodnota 15,- €
parc. č. EKN 1114 – orná pôda o výmere 2706 m2, súpisová hodnota 12,- €
parc. č. EKN 1117 – orná pôda o výmere 2764 m2, súpisová hodnota 12,- €
parc. č. EKN 1256 – orná pôda o výmere 2332 m2, súpisová hodnota 11,- €
pod B:10 v podiele dlžníka 1/48

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 960, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
23. parc. č. EKN 865 – orná pôda o výmere 5825 m2, súpisová hodnota 23,- €
pod B:6 v podiele dlžníka 7/384
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 969, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
24. parc. č. EKN 889 – trvalý trávny porast o výmere 23757 m2, súpisová hodnota 4,- €
pod B:17 v podiele dlžníka 2/288

25.
26.
27.
28.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 984, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
parc. č. EKN 914 – orná pôda o výmere 1143 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 980 – orná pôda o výmere 3499 m2, súpisová hodnota 11,- €
parc. č. EKN 1073 – orná pôda o výmere 1081 m2, súpisová hodnota 3,- €
parc. č. EKN 1357– trvalý trávny porast o výmere 3564 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B: 11 v podiele dlžníka 1/72

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 985, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
29. parc. č. EKN 915 – orná pôda o výmere 2248 m2, súpisová hodnota 17,- €
pod B:13 v podiele dlžníka 48/3456
pod B:17 v podiele dlžníka 8/3456
pod B:22 v podiele dlžníka 63/3456
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 989, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
30. parc. č. EKN 919 – orná pôda o výmere 5498 m2, súpisová hodnota 25,- €
31. parc. č. EKN 1157 – orná pôda o výmere 3180 m2, súpisová hodnota 14,- €
pod B:8 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1033, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
32. parc. č. EKN 1040 – orná pôda o výmere 494 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:19 v podiele dlžníka 1/144
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1037, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
33. parc. č. EKN 1048 – orná pôda o výmere 1630 m2, súpisová hodnota 6,- €
pod B:17 v podiele dlžníka 63/3456
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1039, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
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POZEMOK:
34. parc. č. EKN 1052 – trvalý trávny porast o výmere 1872 m2, súpisová hodnota 1,- €
35. parc. č. EKN 1158 – orná pôda o výmere 1151 m2, súpisová hodnota 5,- €
36. parc. č. EKN 1195 – orná pôda o výmere 2005 m2, súpisová hodnota 9,- €
pod B:8 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1040, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
37. parc. č. EKN 1053 – orná pôda o výmere 2178 m2, súpisová hodnota 13,- €
pod B:9 v podiele dlžníka 1/36
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1048, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
38. parc. č. EKN 1074 – orná pôda o výmere 1205 m2, súpisová hodnota 5,- €
pod B:7 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1061, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
39. parc. č. EKN 1111 – orná pôda o výmere 632 m2, súpisová hodnota 2,- €
pod B:12 v podiele dlžníka 1/72
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1075, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
40. parc. č. EKN 1139 – orná pôda o výmere 5559 m2, súpisová hodnota 6,- €
pod B:22 v podiele dlžníka 8/1728
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1077, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
41. parc. č. EKN 1145 – orná pôda o výmere 1143 m2, súpisová hodnota 3,- €
pod B:10 v podiele dlžníka 1/72
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1081, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
42. parc. č. EKN 1171 – orná pôda o výmere 3736 m2, súpisová hodnota 17,- €
pod B:13 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1089, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
43. parc. č. EKN 1203 – trvalý trávny porast o výmere 1614 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:9 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1091, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
44. parc. č. EKN 1218 – orná pôda o výmere 4122 m2, súpisová hodnota 19,- €
pod B:9 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1100, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
45. parc. č. EKN 1239 – orná pôda o výmere 2581 m2, súpisová hodnota 12,- €
pod B:12 v podiele dlžníka 4/192
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1113, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
46. parc. č. EKN 1275 – trvalý trávny porast o výmere 1895 m2, súpisová hodnota 0,50 €
pod B:15 v podiele dlžníka 1/144
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1114, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
47. parc. č. EKN 1276 – trvalý trávny porast o výmere 1095 m2, súpisová hodnota 1,- €
pod B:9 v podiele dlžníka 1/48
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Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1142, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
48. parc. č. EKN 1348 – trvalý trávny porast o výmere 14607 m2, súpisová hodnota 3,- €
pod B:26 v podiele dlžníka 14/1728
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1148, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
49. parc. č. EKN 1410 – orná pôda o výmere 719 m2, súpisová hodnota 3,- €
pod B:12 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1185, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
50. parc. č. EKN 965 – orná pôda o výmere 10001 m2, súpisová hodnota 45,- €
pod B:6 v podiele dlžníka 1/48
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1248, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
51. parc. č. EKN 672 – trvalý trávny porast o výmere 810 m2, súpisová hodnota 0,50 €
pod B:7 v podiele dlžníka 7/384
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 762, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
52. parc. č. EKN 440/1 – orná pôda o výmere 1055 m2, súpisová hodnota 2,- €
53. parc. č. EKN 440/2 – orná pôda o výmere 508 m2, súpisová hodnota 1,- €
54. parc. č. EKN 754 – orná pôda o výmere 3024 m2, súpisová hodnota 6,- €
pod B:16 v podiele dlžníka 7/768
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 677, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
55. parc. č. EKN 317 – orná pôda o výmere 2260 m2, súpisová hodnota 10,- €
pod B:11 v podiele dlžníka 1/48

56.
57.
58.
59.
60.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 663, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
parc. č. EKN 301 – orná pôda o výmere 1551 m2, súpisová hodnota 12,- €
parc. č. EKN 459 – orná pôda o výmere 2192 m2, súpisová hodnota 17,- €
parc. č. EKN 552 – orná pôda o výmere 825 m2, súpisová hodnota 7,- €
parc. č. EKN 614 – orná pôda o výmere 1091 m2, súpisová hodnota 9,- €
parc. č. EKN 925 – orná pôda o výmere 1945 m2, súpisová hodnota 15,- €
pod B:6 v podiele dlžníka 7/192

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1209, k. ú. Mníšany, obec Magnezitovce, okres Revúca:
POZEMOK:
spoločná nehnuteľnosť:
61. parc. č. EKN 1500 – lesný pozemok o výmere 266136 m2, súpisová hodnota 693,- €
pod B:71 v podiele dlžníka 1140/437760.
V Rimavskej Sobote dňa 21.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
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K094103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Kabaluková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivničný rad 5188/8, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/696/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/696/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkurzné konanie dlžníka Oľga Kabaluková nar. 27.04.1974 bytom Pivničný rad 5188/8, 984 01
Lučenec vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/696/2019 sa končí nakoľko dlžníčka nie je
vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K094104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom ..., 986 01 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/355/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/355/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.04.2019, sp. zn. 2OdK/355/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 74/2019 zo dňa 15.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Tibor Dávid, nar. 13.
10. 1993, Sládkovičova 13, 986 01 Fiľakovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený správca
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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186

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tibor Dávid, nar. 13.10.1993, Sládkovičova
13, 986 01 Fiľakovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K094105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Kaňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 510/6, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkurzné konanie dlžníka Gabriel Kaňa nar. 22.04. 1956 bytom Radvanská 510/6, 974 01
Banská Bystrica, vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/134/2019 sa končí nakoľko dlžníčk nie je
vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K094106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Egreczký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica sadová 68 / 17, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/797/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/797/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:
S1293, správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Egreczký, nar. 22. 09. 1974, trvale bytom Sadová 68/17, 984
01 Lučenec, sp. zn. 2OdK/797/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 644 030 v celkovej sume 49,01,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K094107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 834/62, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/593/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/593/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkurzné konanie dlžníka Denisa Berkyová nar. 22.01.1982 Štúrova 834/62 962 12 Detva,
vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/593/2019 sa končí nakoľko dlžníčka nie je vlastníkom
žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K094108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Andok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: Peter
Andok, nar. 15.02.1975, bytom Horné Plachtince 133, 991 24 Horné Plachtince týmto, v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávky vo
výlučnom vlastníctve úpadcu zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 155/2016 dňa 11.08.2016 pod položkou K018592, pod č. súp. zložky 29., súpis aktualizovaný
zverejnením v Obchodnom vestníku č. 117/2019 dňa 19.06.2019 pod položkou K052751 nasledovne:

Súpisová
hodnota v Eur

Por.č. Popis
29.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA – Pohľadávka - Regresný nárok voči spoludlžníkovi
10.150,87
(Edita Andoková, Stredné Plachtince 44, Dolné Plachtince)

Deň
zapísania

Poznámka

29.07.2016

Aktualizácia
14.06.2019
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Bližšie informácie je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: ak.fabriciusova@gmail.com
·
·

·

·

·
·

·
·

·

Záujemcovia o pohľadávku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: JUDr. Lucia Fabriciusová,
správca, so sídlom kancelárie J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, č.k. 4K/2/2016 v jednej
neporušenej uzatvorenej obálke s označením „Ponuka konkurz – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno,
sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt), označenie predmetu ponukového
konania, návrh kúpnej ceny, bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny a čestné vyhlásenie
záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom
v obchodnom vestníku.
Záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom
z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, fyzické osoby živnostenským listom, resp. fotokópiou
občianskeho preukazu a s vyhlásením, že správca jeho osobné údaje bude spracúvať pre účely
ponukového konania, pre potreby uzavretia zmluvy a zákonnej archivácie.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 14 (štrnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu
a končí štrnástym dňom o 15:00 hod.. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca
akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný v celosti zložiť na účet vedený
v Tatra banka, a.s. č. ú. SK201100 0000 0029 4904 5263 ponúkanú kúpnu cenu, s poznámkou: meno,
priezvisko alebo obchodné meno záujemcu - záloha.
V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou od svojej ponuky odstúpi, správca predá inzerovaný
majetok úpadcu ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, prípadne sa správca rozhodne, že celé
ponukové kolo zopakuje. Odstupujúcemu záujemcovi vzniká povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty
úpadcu zmluvnú pokutu vo výške 30,00 €, pričom o takto stanovenú zmluvnú pokutu je správca povinný
ponížiť vratku ponúkanej kúpnej ceny odstupujúcemu záujemcovi. Zaslanie záväznej ponuky zo strany
záujemcu správcovi konkurznej podstaty sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a v ďalšej lehote 7 dní od otvorenia ich vyhodnotí.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky verejného
ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu, ktorá nesmie byť nižšia ako 30 % súpisovej hodnoty
pohľadávky a bude správcom vyhodnotený ako víťaz. Správca je povinný vhodným spôsobom
a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých záujemcov a súd.
Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
Správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku.

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K094109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/458/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/458/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkurzné konanie dlžníka Peter Tóth nar. 23.05.1967 bytom P.O. Hviezdoslava 823/6, 99001
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veľký Krtís, vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/458/2019 sa končí nakoľko dlžníčka nie je
vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K094110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 422/41, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/378/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/378/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkurzné konanie dlžníka Miroslav Olah nar. 18.02.1977 bytom Rúbanisko II. 422/41, 98403
Lučenec pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Miroslav Oláh - Interkam, s miestom podnikania
Rúbanisko II. 422/41 98403 Lučenec, vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 5OdK/378/2019 sa končí
nakoľko dlžníčk nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K094111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Židlovo 427 / 16, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/216/2019 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/216/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ustanovený správca oznamuje doručenie prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne:
Veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Prvá stavebná sporiteľna, a.s.

Dátum prihlášky:
23.07.2019
23.07.2019
02.05.2019

Celková suma pohľadávky:
23,40 €
190,00 €
668,61 €

V Banskej Bystrici, dňa 21.10.2019
Ing. Marián Holúbek, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Demeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križanova 48, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1982
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/873/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/873/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

RESKON, k.s., správca dlžníka dlžníka Katarína Demeová, nar. 22.09.1982, trvale bytom Križanova 48, 981 01
Hnúšťa, č. k. 4OdK/873/2019 v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii, týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že číslo bankového účtu, na ktorý
možno skladať kauciu vo výške 350,-Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je:
IBAN: SK2209000000005115205367 vedený v SLSP, a.s.
Kaucia sa platí vo výške 350,-Eur s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a v správe pre prijímateľa uveďte – popretie pohľadávky. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, 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.
RESKON, k.s. – správca

K094113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Belánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlištská 370, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/512/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/512/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem, že konkurzné konanie dlžníka Zdenka Belánová nar. 14.05.1961 bytom Kotlištska 370, 981 01
Hnúšťa, obchodné meno Zdenka Belánová BELAVA s miestom podnikania Brezina - Rekrea stred 981 01
Hnúšťa IČO: 337 22 170, vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/512/2019 sa končí nakoľko
dlžníčka nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 714/42, 976 13 Slovenská Lupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/881/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/881/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ustanovenia §-u 32 odst. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, oznamujem týmto
číslo účtu na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:

VÚB a.s. pob. Zvolen č.ú. SK04 0200 0000 0000 1004 1412
Vo Zvolene 21.10.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K094115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 130/54, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/849/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/849/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Dušan Bartoš, nar. 02.07.1967, trvale bytom Vydrovo
130/54, 976 52 Čierny Balog (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje“.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

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

192

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

K094116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Eugénia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/213/2019 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/213/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Dlžník: Eugénia Růžičková, nar. 22.01.1960, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na
doručovanie Priechod 129, 976 11 Selce; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Eugénia Růžičková, s
miestom podnikania Karpatská 6175/4, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 636 423
spis. zn. správcu: 4OdK/213/2019 S1614
spis. zn. súdu: 4OdK/213/2019
Mgr. Slavomír Jančiar, správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR
značka správcu S1614
cenné papiere

Poradové
Druh CP Forma CP
číslo

Počet
Menovitá
kusov Mena
hodnota CP
CP

1

Akcia
kmeňová

Na meno

1 ks

euro

3,32 €

2

Akcia
Na
kmeňová doručiteľa

4 ks

euro

33,20 €

Hodnota
Verejný
akcie určená
ISIN
Emitent
register, kde je
odhadom
CP evidovaný
správcu
Centrálny
0017317568, ČAS, a.s.,
depozitár
SK1110002039
Gorkého 5, 812 78
3,32 €
cenných
Bratislava, SR
papierov SR, a.s.
0000606154, SLOVAKIA
Centrálny
INDUSTRIES a.s.,
depozitár
SK1120002045
132,80 €
Skuteckého 39, 974 65
cenných
Banská Bystrica, SR
papierov SR, a.s.

Mgr. Slavomír Jančiar - správca

K094117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 714/42, 976 13 Slovenská Lupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/881/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/881/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Háberová konkurzný správca úpadcu Radoslav Donoval nar. 22.02. 1977 bytom Záhradná 714/42
Slovenská Lupča 97613, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č.k.
4OdK/881/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

193

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese Trhová č. 1, 960 01 Zvolen v bežných pracovných dňoch
v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod - 11.00 hod a od 12.00 - 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na
t.č. 0905541081.

JUDr. Eva Háberová správca.

K094118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Murínová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 279/59, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1965
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/485/2017 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/485/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE III. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

Správca ADVO INSOLVENCY, k.s. v konkurznom konaní dlžníka Jana Murínová, nar. 23.01.1965, trvale bytom
Hviezdoslavova 279/59, 965 01 Žiar nad Hronom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn.:
3OdK/485/2019, týmto v súlade s §167n ods. 1 ZKR a §48 nariadenia vlády č. 45/2017 Z.z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR, vyhlasuje ponukové konanie na predaj nehnuteľností menšej hodnoty
patriacej do všeobecnej podstaty.

Predmet speňažovania
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok pozemky zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 27/2018 zo dňa 07.02.2018, a to:

Poradové číslo
6

8

Súpisová zložka
Nehnuteľná vec
Popis
Obec
Štát
Výmera v m2
Parcela
Spoluvlastnícky podiel
Katastrálne územie
List vlastníctva číslo
Odhadovaná hodnota
Deň zápisu
Dôvod zápisu
Nehnuteľná vec
Popis
Obec
Štát

hodnota
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR
40
2159/10
1/80
Malá Lehota
734
1227,00 €
02.02.2018
Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Malá Lehota
SR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera v m2
Parcela
Spoluvlastnícky podiel
Katastrálne územie
List vlastníctva číslo
Odhadovaná hodnota
Deň zápisu
Dôvod zápisu
Nehnuteľná vec
Popis
Obec
Štát
Výmera v m2
Parcela
Spoluvlastnícky podiel
Katastrálne územie
List vlastníctva číslo
Odhadovaná hodnota
Deň zápisu
Dôvod zápisu
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20
2159/1
1/40
Malá Lehota
3371
1000,00 €
02.02.2018
Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu
zastavané plochy a nádvoria
Píla
SR
2410
2145
1/5
Píla
908
4800,00 €
02.02.2018
Majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

Podmienky predkladania ponúk
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu majetku musí byť v súlade so stanovenými podmienkami doručená správcovi
v zalepenej obálke. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu kancelárie správcu majetku
dlžníka: ADVO INSOLVENCY, k.s., 29.augusta č. 31, Banská Bystrica 974 01 tak, aby do kancelárie správcu
boli doručené najneskôr 15 dní od zverejnenia vyhlásenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

U právnických osôb originál, resp. osvedčená fotokópia výpisu z Obchodného registra SR nie staršia ako
3 mesiace, u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
Špecifikácia predmetu kúpy podľa súpisu majetku zverejneného v OV č. 27/2018 dňa 07.02.2018
Doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený v Tatra
banke, a.s. IBAN: SK91 1100 0000 0029 4106 6705, variabilný symbol: 0304852017
Záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná
Záväzná ponuka záujemcu v prípade fyzickej osoby musí byť podpísaná vlastnoručným podpisom,
v prípade právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu konania
uvedeného vo výpise z obchodného registra alebo iného registra. Ponuka môže byť podpísaná aj
splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne osvedčené plnomocenstvo musí byť prílohou
záväznej ponuky.

Na záväzné ponuky doručené po uplynutí stanovenej lehoty na ich doručenie, alebo na ponuky neobsahujúce
vyššie uvedené náležitosti správca nebude prihliadať. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.

Nehnuteľnosť bude odpredaná na základe kúpnej zmluvy záujemcovi, ktorý v rámci ponukového konania v súlade
s vyššie uvedenými podmienkami predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najvyššiu ponúknutú cenu, najmenej
však 50% zo súpisovej hodnoty majetku. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, za
predpokladu, že si oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý́ písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.

Úspešný záujemca bude v zmysle kúpnej zmluvy povinný na svoje náklady uskutočniť vklad do katastra
nehnuteľností na príslušnom úrade do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy.

K094119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panické Dravce 259, 985 32 Panické Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/691/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/691/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/691/2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Robert Berky, nar. 7.5.1980, trvale bytom Panické Dravce 259, 985 32 Panické Dravce. Zároveň súd ustanovil do
funkcie správcu úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu
S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 139/2019 dňa 22.7.2019. Účinky vyhlásenia
konkurzu nastali dňa 23.7.2019.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Robert Berky, nar. 7.5.1980, trvale bytom Panické Dravce 259, 985 32
Panické Dravce oznamujem, že som zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Robert Berky, nar. 7.5.1980, trvale
bytom Panické Dravce 259, 985 32 Panické Dravce zrušuje.

V Hnúšti, 21. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca
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K094120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1849/10, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/836/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/836/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Nadežda Pokošová, nar. 12.10.1967, trvale bytom Brezno, 977 01 Brezno, Slovenská republika (ďalej len
„Dlžník“) oznamujem, že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa
27.08.2019, sp. zn. 5OdK/836/2019, zverejneným Obchodnom vestníku č. 170/2019 zo dňa 04.09.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960
01 Zvolen, Slovenská republika, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of a bankrupt – Nadežda Pokošová, born on October 12th, 1967, with permanent residence at Brezno,
977 01 Brezno, Slovak Republic (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of
the District Court in Banská Bystrica of August 27th, 2019, ref. No.5OdK/836/2019, published in the Commercial
Report No. 170/2019 of September 4th, 2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Ernest
Mésároš, with its office at Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, ref. No. of trustee: S1250 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 ZKR 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 BRA shall apply proportionally. The secured creditor of home loan
shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor
has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor
in a written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
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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
“Bankruptcy
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.
Vo Zvolene, 14.09.2019
In Zvolen, September 14th, 2019
Ing. Ernest Mésároš, správca Dlžníka
Ing. Ernest Mésároš, trustee of the Bankrupt

K094121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nadežda Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1849/10, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/836/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/836/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250, správca
dlžníka: Nadežda Pokošová, nar. 12.10.1967, trvale bytom Brezno, 977 01 Brezno, oznamuje, že nahliadať do
správcovského spisu je možné v správcovskej kancelárii v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod.. Právo nahliadať do správcovského spisu majú osoby
vykonávajúce dohľad podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, súd, účastníci konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak
to ustanovuje osobitný predpis.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 045/5443387 alebo 0905/624002
prípadne e-mailom: ernest@mesaros.eu
Ing. Ernest Mésároš, správca

K094122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodruša-Hámre 1226, 966 61 Hodruša-Hámre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/768/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/768/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Kollár, nar. 29.03.1976, trvale bytom Dolné Hámre 1226/9, 966 61
Hodruša Hámre, 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

K094123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdík Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 83 / 21, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/698/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/698/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp.zn. 5OdK/698/2019 zo
dňa 18.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019, na majetok
dlžníka: Norbert Gazdík, narodený: 27.08.1988, bytom: Sládkovičova 83/21, 976 81 Podbrezová prihlásil
súhrnnou prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35942436, dňa 16.09.2019 nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume:
1 482,55 €. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 16.09.2019.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gazdík Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 83 / 21, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/698/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/698/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp.zn. 5OdK/698/2019 zo
dňa 18.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019, na majetok
dlžníka: Norbert Gazdík, narodený: 27.08.1988, bytom: Sládkovičova 83/21, 976 81 Podbrezová prihlásil
prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04
Bratislava, dňa 01.10.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 197,80 €. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 01.10.2019.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malatin Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 18 / 8, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/516/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/516/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Stanislav Malatin, nar. 13.11.1967, trvale bytom Rovná 18, 059 16
Hranovnica, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto zverejnením v Obchodnom vestníku SR oznamuje, že v lehote 90
dní odo dňa vyhlásenia konkurzu si svoju pohľadávku do konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka
neprihlásil žiadny veriteľ.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Malatin, nar.
13.11.1967, trvale bytom Rovná 18, 059 16 Hranovnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Stanislav Malatin, nar. 13.11.1967, trvale bytom
Rovná 18, 059 16 Hranovnica, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 5OdK/516/2019
zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K094126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Cinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 154, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.1.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/650/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/650/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Božena Cinová, nar. 30.1.1958 bytom Ladomírová 154, 090 03 Ladomirová 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K094127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Janičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 379/17, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/714/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/714/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Renáta Janičová, nar. 29.4.1976 bytom Lesná 379/17, 094 12 Vechec 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K094128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Rudňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabalovce 71, 067 16 Čabalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/435/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/435/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Katarína Rudňáková, nar. 28.11.1984, bytom Čabalovce 71, 067 16 Čabalovce 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K094129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Davidová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 665/8, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/504/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/504/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Libuša Davidová, nar. 12.3.1983 bytom Domašská 665/8, 093 02 Vranov nad Topľou 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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K094130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pešta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjov 245, 065 48 Kyjov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/431/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
50dK/431/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Milan Pešta, nar. 1.10.1992 bytom Kyjov 245, 065 48 Kyjovsom 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

K094131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Vaľanyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínová 871/118, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1985
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/486/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/486/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Martina Vaľanyová, nar. 31.8.1985, bytom Kukučínová 871/118, 087 01 Giraltovce 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

K094132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Márián Piskor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 627/21, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/620/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2Odk/620/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Mariána Piskora, nar. 9.9.1984, bytom Za Kostolom 627/21, Sečovská Polianka 094 14
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

K094133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Baníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1611/10, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.5.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/575/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/575/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ako správca dlžníka Lenka Baníková, nar. 17.5.1989, trvale bytom Palárikova 1611/10, 06901 Snina 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

K094134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11500/ 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/760/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/760/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martina Ferková, nar. 14.12.1978, K Starej tehelni
5, 080 01 Prešov oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 5OdK/760/2019 S759 možno nahliadať v sídle
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kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania do poradovníka
pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0917
428 373.
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K094135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11500/ 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/760/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/760/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Martina Ferková,
nar. 14.12.1978, K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov, (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č. 5OdK/760/2019-17 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Martina Ferková, nar. 14.12.1978, K Starej tehelni 5, 080 01 Prešov,
(hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court in Prešov
No. 5OdK/760/2019-17, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 202/2019 dňa 18.10.2019
a nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 202/2019 on
18th of October 2019 and became valid on 19th 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 na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 5OdK/760/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
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neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 5OdK/760/2019. Applications that will not be delivered in time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
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 bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings 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 will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
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. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee
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K094136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Dendisová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezovka 5, 086 11 Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/671/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/671/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Jana Dendisová, nar. 21.08.1974, trvale bytom: Brezovka 5,
086 11 Hrabovec, sp. zn.: 5OdK/671/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K094137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sukeľ v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holčíkovce 55, 094 05 Holčíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka Ján Sukeľ v konkurze, nar. 03.11.1963, trvale bytom 094 05 Holčíkovce 55,
podnikajúci pod obchodným menom Ján Sukeľ, miestom podnikania 094 05 Holčíkovce 55, IČO: 46 674 071, že
nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň v úradných hodinách
od 7.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. čísle: 052 43
22 774.
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K094138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sukeľ v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holčíkovce 55, 094 05 Holčíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 01.10.2019, č. k. 4OdK/15/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: správca dlžníka Ján Sukeľ v konkurze, nar. 03.11.1963, trvale bytom 094 05 Holčíkovce 55, podnikajúci
pod obchodným menom Ján Sukeľ, miestom podnikania 094 05 Holčíkovce 55, IČO: 43 674 071 a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
značka správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 194/2019 dňa 08.10.2019
pod podaním „K089460“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.10.2019.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ s poukazom na § 32 ods. 19 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Ján Sukeľ v konkurze, nar. 03.11.1963, trvale
bytom 094 05 Holčíkovce 55, zverejňujem číslo účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní. Číslo účtu, na ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní je vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.
účtu: 0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 4152019, IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako
poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno veriteľa, resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého
pohľadávku veriteľ popiera.

K094139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Sukeľ v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holčíkovce 55, 094 05 Holčíkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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"
(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“
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(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 4OdK/15/2019 zo dňa 01.10.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ján Sukeľ v konkurze, nar. 03.11.1963, trvale bytom 094 05 Holčíkovce 55, a do funkcie správcu
bol ustanovený JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, značka
správcu S1179. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 194/2019 dňa 08.10.2019.
Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 4OdK/15/2019, dated on 1st October 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Ján Sukeľ v konkurze, born 03.11.1963, living 094 05 Holčíkovce 55, and appointed
us as the trustee JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, the Slovak
Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The above mentioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 194/2019 dated on 8th October 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 aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
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
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závisí vznik pohľadávky.
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.
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.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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
JUDr. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
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.
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 lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment 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.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil 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.
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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 does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Stará Ľubovňa, dňa / on 21th October 2019

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,

K094140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Varchola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 42 / 5, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/106/2017 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/106/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako správca majetku úpadcu Viktora Varcholu, týmto podľa § 167n ods. 1)
v spojení s § 167p zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasujem II. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku, a to:
P. č. Súpisová zložka majetku
Hodnota (€)
Nehnuteľnosti evidované v katastrálnom území Svidník, obec Svidník, okres Svidník na LV č. 209 so spoluvlastníckym podielom 5/12
1.
parcela registra KN “C“ číslo 1115/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2
525
2.
parcela registra KN “C“ číslo 1117/2, záhrada o výmere 72 m2
300

Správca týmto verejne výzva záujemcov na predkladanie záväzných cenových ponúk a to do 10 dní odo
dňa zverejnenie tejto výzvy v obchodnom vestníku.
I. Súťažná ponuka záujemcu musí obsahovať :
1) Označenie záujemcu
a) U právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa: obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

217

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

označenie osoby oprávnenej konať, telefonický kontakt na záujemcu.
b) U fyzickej osoby nepodnikateľa: Meno
narodenia a rodné číslo, štátnu príslušnosť.

a priezvisko,

titul,

adresu

trvalého

pobytu,

dátum

2) Ponúkanú kúpnu cenu v eurách
II. Podmienky verejného ponukového konania
1. Súťažné ponuky na jednotlivé súpisové zložky majetku alebo na viacero súpisových zložiek majetku naraz
doručia navrhovatelia písomne v zalepenej obálke označenej spätnou adresou navrhovateľa v termíne do
10 dní od zverejnenia výzvy v obchodnom vestníku na adresu: JUDr. Peter Novosad, LL.M., Masarykova
16, 080 01 Prešov, s vyznačením na obálke: „ SÚŤAŽ – 1OdK/106/2017 – NEOTVÁRAŤ ! “
2. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 15
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
3. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny ponúknutej za tú ktorú súpisovú
zložku majetku,
4. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
5. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
6. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
7. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
8. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
9. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
Pre bližšie informácie majú záujemcovia možnosť obrátiť sa na správcu JUDr. Petra Novosada, LL.M. telefonicky:
0908 377 301 alebo mailom: office@akfn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K094141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláková Miriama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plzenská 2840 / 29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1980
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/145/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/145/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Miriama Sedláková, nar.:
04.07.1980, trvale bytom Plzenská 29, 080 01 Prešov, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.
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Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.

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.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Sedláková Miriama

(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Reimanova 9, zadajte názov ulice ako Raymanova 9.)
GPS Súradnice : 48° 59' 20.3132319" N 21° 15' 1.1758804" E

K094142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sedláková Miriama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plzenská 2840 / 29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1980
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/145/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/145/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Miriama Sedláková, nar.:
04.07.1980, trvale bytom Plzenská 29, 080 01 Prešov, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.
2OdK/780/2019 vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, 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 zriadený v ČSOB, a. s.
SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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špecifický symbol: 114517

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Sedláková Miriama

K094143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Bohdanovce 177, 082 05 Šarišské Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/641/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/641/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Pavol Kočiš, nar.
13.08.1979, trvale bytom 082 05 Šarišské Bohdanovce 177, (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením
§ 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K094144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Olšava 104, 090 32 Nižná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1993
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/613/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/613/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Milada Čonková,
nar. 13.12.1993, bytom 090 32 Nižná Olšava 104 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Prešove, dňa 21.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K094145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišské Bohdanovce 177, 082 05 Šarišské Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/641/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/641/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Pavol Kočiš, nar. 13.08.1979, trvale bytom 082 05 Šarišské Bohdanovce 177, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K094146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pužová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1982
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/780/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/780/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ingrida Pužová, nar.: 05.04.1982,
trvale bytom Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Reimanova 9, 080 01 Prešov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00
hod. - 12,00 hod. a od 13,00 hod. - 15,00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

221

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

Termín preštudovania spisu sa vopred dohaduje u správcu na tel. č.: 0917 500 895.

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.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Pužová Ingrida

(Pri použití navigačných systémov, ak nie je nájdená ulica Reimanova 9, zadajte názov ulice ako Raymanova 9.)
GPS Súradnice : 48° 59' 20.3132319" N 21° 15' 1.1758804" E

K094147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pužová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903 / 92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1982
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/780/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/780/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, IČO: 47 166 142 správca konkurznej podstaty dlžníka: Ingrida Pužová, nar.: 05.04.1982,
trvale bytom Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné, týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.
2OdK/780/2019 vedenom na Okresnom súde Prešov, podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, 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 zriadený v ČSOB, a. s.
SK74 7500 0000 0040 1919 7497, s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 278018

Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Pužová Ingrida

K094148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čajka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 25, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/623/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/623/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Čajka Ján, nar.
22.07.1955, Ladomirová 25, 090 03 Ladomirová (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods.
1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K094149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čajka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 25, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/623/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/623/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Ján Čajka, nar. 22.07.1955, Ladomirová 25, 090 03 Ladomirová, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K094150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Hatala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 118, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/329/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/329/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku

Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Lukáš Hatala, nar.: 25.07.1986, Jarovnice 118, 082 63
Jarovnice, sp.zn.: 2OdK/329/2019, 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 po
splnení rozvrhu výťažku.

Rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov podľa § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 203/2019 zo
dňa 21.10.2019 pod značkou K093129.

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.

V Bardejove, dňa 21.10.2019

Ing. Jarmila Lišivková – 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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K094151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod papierňou 64, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/649/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/649/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Jarmila Lišivková, konkurzný správca dlžníka Peter Sivák, nar.: 06.05.1975, Pod papierňou 64, 085 01
Bardejov, sp. zn.: 5OdK/649/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Jarmila Lišivková - správca

K094152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nexis Fibers, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chemlonská 1, 066 12 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 729 680
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1R/3/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci zavedenej dozornej správy nad dlžníkom
Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 zapísaným v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10340/P,
konaného dňa 21.10.2019 o 10:00 hod. v sídle dozorného správcu: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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(písomné hlasovanie)

Spisová značka súdneho spisu (reštrukturalizačné konanie): 1R/3/2016
Spisová značka správcovského spisu: 1R/3/2016 S 1436

Dozorný správca:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovskom kraji Slánska 20A,
080 06 Prešov, zn. správcu S 1436

Zoznam členov veriteľského výboru, ktorý sa považujú za prítomných na zasadnutí:
1. Predseda veriteľského výboru: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 36 861 260 – písomné hlasovanie zo dňa 16.10.2019,
doručené dozornému správcovi dňa 21.10.2019;
2. Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140 – písomné hlasovanie zo dňa 16.10.2019, doručené dozornému správcovi
dňa 18.10.2019;
3. Člen veriteľského výboru: ČSOB Leasing, a.s., so sídlom Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava, IČO:
35 704 713 – písomné hlasovanie zo dňa 15.10.2019, doručené dozornému správcovi dňa 21.10.2019;
4. Člen veriteľského výboru: DOMO Caproleuna GmbH, v zastúpení NOVICKÝ advokátska kancelária
s.r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 16.10.2019, doručené dozornému správcovi dňa 21.10.2019.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným správcom
podaním zo dňa 08.10.2019 v súvislosti so žiadosťou dlžníka o schválenie právneho úkonu
3. Záver

1. bod programu: Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi (hlasovanie per rollam). Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia
veriteľského výboru považujú za prítomných na zasadnutí veriteľského výbor. Veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci štyria jeho členovia.
V súlade so zavedenou dozornou správou a bodom 11.10 záväznej časti reštrukturalizačného plánu dlžníka listom
zo dňa 08.10.2019 správca predložil všetkým členom veriteľského výboru návrh uznesenia veriteľského výboru,
ktorým veriteľský výbor vyjadrí súhlas, resp. nesúhlas, so schválením právneho úkonu dlžníka bližšie
špecifikovaného v žiadosti dlžníka o schválenie právneho úkonu dlžníka správcom zo dňa 23.09.2019 (ďalej len
„Žiadosť o schválenie právneho úkonu“).

2. bod programu: Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského výboru predloženého dozorným
správcom podaním zo dňa 08.10.2019 – v súvislosti so žiadosťou dlžníka o schválenie právneho úkonu
Správca navrhol členom veriteľského výboru dlžníka, aby sa hlasovalo o návrhu uznesenia č. 1 veriteľského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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výboru predloženého dozorným správcom podaním zo dňa 08.10.2019 v súvislosti so Žiadosťou dlžníka
o schválenie právneho úkonu, a to v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v zložení veriteľa Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky – predseda veriteľského
výboru, veriteľa ČSOB Leasing, a.s. – člen veriteľského výboru, veriteľa DOMO Caproleuna GmbH – člen
veriteľského výboru a veriteľa Československá obchodná banka, a.s. – člen veriteľského výboru, týmto vyjadruje
súhlas / nesúhlas s uzatvorením zmluvy o úvere medzi spoločnosťou Natland Pohledávková II. s.r.o., spoločnosť
založená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,
Česká republika IČ 07558040, ako veriteľom a medzi Dlžníkom ako dlžníkom, predmetom ktorej je poskytnutie
úveru vo výške 2.000.000,- Eur v znení zmluvy o úvere, ktorá tvorí prílohu podania dozorného správcu zo dňa
08.10.2019 označeného ako Predloženie návrhu uznesenia veriteľského výboru dlžníka Nexis Fibers a.s.“
Jednotliví členovia veriteľského výboru (ktorí sa na účely hlasovania per rollam považujú za prítomných na
zasadnutí veriteľského výboru) hlasovali o predloženom návrhu uznesenia č. 1 nasledovne:

Hlasovanie za schválenie uznesenia:
ZA: 0

PROTI:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky - 1 hlas

Československá obchodná banka, a.s. - 1 hlas
ČSOB Leasing, a.s. - 1 hlas
DOMO Caproleuna GmbH - 1 hlas

ZDRŽAL SA: 0

Námietky: žiadne

Uznesenie č. 1: nebolo prijaté

3. bod programu: Záver
Dozorný správca dlžníka vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru dlžníka za ukončené.

V Bratislave, dňa 21.10.2019

I & R 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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K094153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beskyd Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Medňanského 1052 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/500/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/500/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o doručení prihlášky a o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej
lehote do zoznamu pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, správca úpadcu: Ondrej Beskyd, nar.
18.05.1978, trvale bytom Ladislava Medňanského 1052/6, 059 01 Spišská Belá – Strážky, SR týmto oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, Petzvalova 18, Spišská Belá, IČO: 00 326 518 v celkovej prihlásenej sume vo výške
2.269,87,- €.
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma: 2.269,87,- €
Poradie zabezpečovacieho práva: 1. (prvé) (Poradie sa riadi dňom resp. časom vzniku) – deň vzniku
25.11.2004
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Kúpna zmluva
Predmet zabezpečovacieho práva: pozemok, parc. reg. „C“ KN, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 85,
výmera 985 m2, evidované na LV č. 278, kat. úz. Strážky, obec Strážky, okres Kežmarok
Podmienka vzniku pohľadávky: Predaj stavebného pozemku /Podmienená pohľadávka/
V súlade s ust. 28 ods. 3 zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 29.
JUDr. Martin Kirňak, správca

K094154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Židziková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Krivé 10, 067 13 Slovenské Krivé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Anna Židziková, nar. 06.06.1946, trvale bytom 067 13 Slovenské Krivé 10 Uznesením
Okresného súdu Prešov pod č. k. 5OdK/728/2019 zo dňa 11.09.2019 končí, pretože konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
V Prešove dňa 21.10.2019

JUDr. Ivana Orosová, správca

K094155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexej Čech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 23, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/79/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/79/2019,
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 8.2.2019, sp. zn.: 5OdK/79/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Alexej Čech, nar.: 11.10.1978, trvale bytom Severná 23, 083 01 Sabinov (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 33/2019
dňa 15.2.2019.
V súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
III. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Alexej Čech, nar.: 11.10.1978, trvale
bytom Severná 23, 083 01 Sabinov vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku
dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 166/2019 dňa 28.8.2019.

Podstata/zabezpečenie
Názov
majetku

Typ majetku

osobné
motorové
vozidlo

všeobecná/NIE

Súpisová
hodnota
EUR

500
VOLVO
C70

v Stav

Nepojazdné
rokov.Vyradené
evidencie.

Veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

VIN

niekoľko
z 1/1
YVINC48K21J016208

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
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záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN: SK9283300000002301265140
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 20.10.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K094156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Židziková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Krivé 10, 067 13 Slovenské Krivé
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca
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K094157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Prevužňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica 433, 082 71 Kamenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/553/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/553/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.7.2019, sp. zn.: 2OdK/553/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Prevužňák, nar. 02.11.1959, Kamenica 433, 082 71 Kamenica (ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie zverejnené v Obchodnom vestníku OV č.
148/2019 dňa 2.8.2019.
V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:
Typ
majetku
pozemok

Súpisová hodnota Druh
v EUR
pozemku
3645,57
orná pôda

Číslo
parcely
43/ 30

Číslo
LV
1424

Kalastrálne
územie
Kamenica

Veľkosť spoluvlastníckeho
Výmera
podielu
KAMENICA Sabinov SR 1/1
887
obec

okres

štát

V Prešove, dňa 18.10.2019

JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K094158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rjapoš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 339 / 9, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/221/2018 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/221/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Lada, Katastrálne územie: Lada, List vlastníctva: 814,
parcela: EKN č. 135/1 orná pôda o výmere 21 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (0,15 m2)
súpisová hodnota: 0,07 €

súpisová zložka majetku č. 2 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Lada, Katastrálne územie: Lada, List vlastníctva: 822,

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

231

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

parcela: EKN č. 142/2 orná pôda o výmere 58 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (0,40 m2)
súpisová hodnota: 0,20 €

súpisová zložka majetku č. 3 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany, Katastrálne územie: Petrovany,
List vlastníctva: 2432, parcela: CKN č. 1911/2 orná pôda o výmere 8023 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/8 (1003 m2), súpisová hodnota: 500 €

súpisová zložka majetku č. 4 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany, Katastrálne územie: Petrovany,
List vlastníctva: 2655, parcela: CKN č. 1905/79 lesný pozemok o výmere 746 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 1/8 (93 m2), súpisová hodnota: 46,50 €

súpisová zložka majetku č. 5 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany, Katastrálne územie: Petrovany,
List vlastníctva: 2655, parcela: CKN č. 1905/79 orná pôda o výmere 7002 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/8 (875 m2), súpisová hodnota: 437,50 €

súpisová zložka majetku č. 6 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany, Katastrálne územie: Petrovany,
List vlastníctva: 2677, parcela: CKN č. 1905/49 lesný pozemok o výmere 371 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 3/16 (70 m2), súpisová hodnota: 35 €

súpisová zložka majetku č. 7 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany,
Katastrálne územie: Petrovany, List vlastníctva: 2677, parcela: CKN č. 1905/50 lesný pozemok o výmere 565
m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 3/16 (106 m2), súpisová hodnota: 53 €

súpisová zložka majetku č. 8 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany, Katastrálne územie: Petrovany,

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

232

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

List vlastníctva: 2677, parcela: CKN č. 1905/51 lesný pozemok o výmere 503 m2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka 3/16 (94 m2), súpisová hodnota: 47 €

súpisová zložka majetku č. 9 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku,
Štát: Slovenská republika, Okres: Prešov, Obec: Petrovany, Katastrálne územie: Petrovany,
List vlastníctva: 2677, parcela: CKN č. 1909/8 orná pôda o výmere 5970 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka
3/16 (1119 m2), súpisová hodnota: 559,50 €

súpisová zložka majetku č. 10 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 69, parcela: EKN č. 578
orná pôda o výmere 1453 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (10 m2), súpisová hodnota: 5 €

súpisová zložka majetku č. 11 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 136, parcela: EKN č.
131 orná pôda o výmere 1387 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (10 m2), súpisová hodnota: 5 €

súpisová zložka majetku č. 12 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 433, parcela: EKN č.
142/1 orná pôda o výmere 113 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (0,78 m2), súpisová hodnota: 0,39 €

súpisová zložka majetku č. 13 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 433, parcela: EKN č.
142/2 orná pôda o výmere 1300 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (9 m2), súpisová hodnota: 4,50 €

súpisová zložka majetku č. 14 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 433, parcela: EKN č.
305/2 trvalý trávny porast o výmere 2613 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (18 m2), súpisová hodnota: 9€

súpisová zložka majetku č. 15 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 433, parcela: EKN č.
89 orná pôda o výmere 2737 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (19 m2), súpisová hodnota: 9,50 €
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súpisová zložka majetku č. 16 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 434, parcela: EKN č.
236 orná pôda o výmere 2274 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (16 m2), súpisová hodnota: 8 €

súpisová zložka majetku č. 17 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 434, parcela: EKN č.
304/2 trvalý trávny porast o výmere 2641 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (18 m2), súpisová hodnota: 9€

súpisová zložka majetku č. 18 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 434, parcela: EKN č.
362 orná pôda o výmere 3133 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (22 m2), súpisová hodnota: 11 €

súpisová zložka majetku č. 19 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 434, parcela: EKN č.
489 orná pôda o výmere 1638 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (11 m2), súpisová hodnota: 5,50 €

súpisová zložka majetku č. 20 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 435, parcela: EKN č.
135/1 orná pôda o výmere 1216 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (8 m2), súpisová hodnota: 4 €

súpisová zložka majetku č. 21 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 435, parcela: EKN č.
135/2 orná pôda o výmere 58 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (0,40 m2), súpisová hodnota: 0,20 €

súpisová zložka majetku č. 22 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 435, parcela: EKN č.
385/1 orná pôda o výmere 1387 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (10 m2) súpisová hodnota: 5 €

súpisová zložka majetku č. 23 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
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republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 435, parcela: EKN č.
461 orná pôda o výmere 1842 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (13 m2), súpisová hodnota: 6,50 €

súpisová zložka majetku č. 24 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 435, parcela: EKN č.
591 orná pôda o výmere 2287 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (16 m2), súpisová hodnota: 8 €

súpisová zložka majetku č. 25 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 436, parcela: EKN č.
272 orná pôda o výmere 1671 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (12 m2), súpisová hodnota: 6 €

súpisová zložka majetku č. 26 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 436, parcela: EKN č.
463/2 orná pôda o výmere 1707 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (12 m2), súpisová hodnota: 6 €

súpisová zložka majetku č. 27 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 436, parcela: EKN č.
597 orná pôda o výmere 2039 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (14 m2), súpisová hodnota: 7 €

súpisová zložka majetku č. 28 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 437, parcela: EKN č.
158/1 orná pôda o výmere 1187 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (8 m2), súpisová hodnota: 4 €

súpisová zložka majetku č. 29 - nehnuteľnosť, popis: spoluvlastnícky podiel k pozemku, Štát: Slovenská
republika, Okres: Prešov, Obec: Trnkov, Katastrálne územie: Trnkov, List vlastníctva: 437, parcela: EKN č.
158/2 orná pôda o výmere 415 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/144 (3 m2), súpisová hodnota: 1,50 €

V Prešove, dňa 21.10.2019

JUDr. Miloš Hnat, správca
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K094159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Petrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brekov 80, 066 01 Brekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.7.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/819/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/819/2018
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: Martina Petrová, Brekov
80, 066 01 Brekov, IČO: /r.č.: / nar.: 14.07.1983 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Prešov, sp. zn. 2OdK/819/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 18.01.2019. Týmto 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:
Ing. Emil Čerevka , správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konanie a konanie o oddlžení
sídlo: Námestie slobody 13/25 , 06601 Humenné, IČO: 10672672, DIČ: 1031054860
, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára;
elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
na podanie elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
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na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). 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 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

Spisová značka súdneho spisu: 2OdK/819/2018
2OdK/819/2018 S1344
Sídlo správcu: Námestie slobody 13/25, Humenné 066 01
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Prešov
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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).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Martina Petrová, Brekov 80, 066 01 Brekov, IČO: /Pers. ID no.: / born.: 14.07.1983, hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 2OdK/819/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published in Business Journal on 18th of January
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 bankruptcy in one copy in writting form to
the bankruptcy trustee to the address: Ing. Emil Čerevka , správca pre konkurzné a reštrukturalizačné
konanie a konanie o oddlžení
sídlo: Námestie slobody 13/25 , 06601 Humenné, IČO: 10672672, DIČ: 1031054860, or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. He
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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). 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
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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 2
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alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). 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). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

V Humennom, dňa 21.10.2019

In Humenné, 21th of October 2019

Ing. Emil Čerevka., správca
Ing. Emil Čerevka, trustee

K094160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajdič Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 193, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/99/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/99/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 30OdK/99/2018 zo dňa 3.5.2018, ktoré bolo zverejnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku číslo 89/2018 dňa 10. 5.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Rudolfa
Pajdiča, narodeného 3.3.1972, trvalo bytom Lekárovce 193, 072 54 Lekárovce, podnikajúceho pod obchodným
menom Rudolf Pajdič, súkromný podnikateľ, s miestom podnikania 079 01 Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava
63, IČO 14335093, s ukončenou podnikateľskou činnosťou a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený
JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu
nadobudlo právoplatnosť dňa 11.5.2018.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu podrobnú
súhrnnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 8.6.2018, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu okrem
v Obchodnom vestníku číslo 96/2018 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej zložky,
predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu a nehnuteľného majetku
oddelenej podstaty, ktorej jednotlivé súpisové zložky boli zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 115/2018,
ktoré však z dôvodu späťvzatia prihlášky Všeobecnej úverovej banky, a. s., ako prednostného a súčasne
jediného zabezpečeného veriteľa spojeného so zánikom jeho účasti v konkurznom konaní k 2.10.2019 s
prihliadnutím na ustanovenie § 167k ods. 1, 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii dňa
2.10.2019 prestali podliehať konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K094161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. G. Masaryka 1523 / 11, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1958
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/407/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/407/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 14.08.2019, sp.zn.: 31OdK/407/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
160/2019 dňa 20.08.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ľubica Balogová, nar.:
14.09.1958, bytom: T. G. Masaryka 1523/11, 075 01 Trebišov a ustanovil správcu podstaty: LM recovery k.s.,
so sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

240

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

Ľubica Balogová, nar.: 14.09.1958, bytom: T. G. Masaryka 1523/11, 075 01 Trebišov sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ľubica Balogová, nar.:
14.09.1958, bytom: T. G. Masaryka 1523/11, 075 01 Trebišov, sp. zn.: 31OdK/407/2019, v súlade s ust. § 167v
ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K094162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolcun Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Amurská 1397 / 9, 040 12 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/431/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/431/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Jozef Kolcun, nar.: 11.09.1957, bytom: Amurská 9, 040 12
Košice oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 26OdK/431/2019, že dlžník
nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K094163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hanzeľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 7, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/336/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/336/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Tomáš Hanzeľ, nar. 17.
12. 1982, bytom: Rovná 7, 044 10 Geča, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Hanzeľ – VITAMINLAND,
s miestom podnikania: Stará Vajnorská 6, 832 62 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 40 438 121, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 9. 11. 2017, 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. č. K088069), ako súpisová zložka majetku č. 2, a to:
Obchodný podiel v spoločnosti VITAMINLAND s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 1898/6, 831 04 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 787 802, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 118343/B.. Spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 5 000,- €.

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

241

Obchodný vestník 206/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 24.10.2019

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 Tomáš Hanzeľ – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
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. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššie navrhovanou kúpnou cenou.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
5. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. 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 113 095 alebo
na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K094164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňovce 153, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/112/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/112/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: Ing. Miroslav Šoltés, nar. 6. 9. 1957, bytom: Paňovce 153, 044 71
Paňovce 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 (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že konkurz po splnení
rozvrhu výťažku končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K094165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Johana Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 336/4, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/409/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/409/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Johana Rácová, nar. 15.12.1947, bytom Rybničná 336/4, 076 17 Nižný
Žipov, ustanovený Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 14. augusta 2019 č.k. 31OdK/409/2019, týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je
zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 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 ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca v y z ý v a 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 Košiciach dňa 21.10.2019

JUDr. Jozef Vaško, správca

K094166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varšavská 3, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/213/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/213/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 16.07.2019, sp. zn.: 30ODk/213/2019, bol vyhlásený́ konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka: Jana Balogová, nar. 14.10.1982, Varšavská 3, 040 13 Košice(ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť Mgr. Peter Pihorňa,
správca, so sídlom Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 139/2019 zo dňa 22.07.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2019.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie
všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ako správca majetku dlžníka Jana Balogová, nar. 14.10.19182, bytom Varšavská 3, 040 13 Košice po zistení, že
sa do konkurzu neprihlásil žiaden veriteľ, podľa ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že sa
konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 21.10.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K094167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Urban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 275/11, 076 01 Zemplínske Hradište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1976
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/343/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/343/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Gabriel Urban, nar. 11.06.1976, trvale
bytom Orgovánová 275/11, 076 01 Zemplínske Hradište; podnikajúci pod obchodným menom Gabriel Urban AUTO SERVO SK, s miestom podnikania Stavebná 2382, 075 01 Trebišov, IČO: 35 478 179 (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 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Hovančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 294/38, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/426/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/426/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Košiciach, dňa 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Hovančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 294/38, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1965
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/426/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/426/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka František Hovančík, nar. 18.07.1965, trvale
bytom Rázusova 294/38, 052 01 Spišská Nová Ves; podnikajúci pod obchodným menom František Hovančík, s
miestom podnikania Rázusova 294/38, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 41 687 213 (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 21.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K094170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Čopák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmická 204/23, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/424/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/424/2019
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

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, správca dlžníka:Ondrej Čopák,
trvale bytom: Kuzmická 204/23, 076 17 Čeľovce, dátum narodenia: .21.02.1977 (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom
konaní vedenom pod sp. zn. 31OdK/424/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej
„ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisových zložiek majetku všeobecnej
podstaty č. 1 a 2, vedené v súpise všeobecnej podstaty podľa ich špecifikácie nižšie:
Č.súpisovej
Opis súpisovej zložky majetku
zložky majetku
1
2

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Osobné motorové vozidlo (hnuteľná vec) Hyundai SANTA
FE, EČV: TV239CH, VIN: KMHSC81AP1UO27441, stav: 1/1
nepojazdné, havarované
Osobné motorové vozidlo (hnuteľná vec) SEAT TOLEDO,
1/1
EČV: TV024DJ VIN: VSSZZZ1LZWR007926

Dátum
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

Súpisová
hodnota
majetku

15.10.2019

§167h ZKR

200,00 €

15.10.2019

§167h ZKR

300,00 €

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „31OdK/424/2019. 1.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia 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. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 500 EUR (slovom päťsto eur)

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Michalovciach dňa 21.10.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca

K094171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Čopák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmická 204/23, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/424/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/424/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, správca dlžníka:Ondrej Čopák,
trvale bytom: Kuzmická 204/23, dátum narodenia:21.02.1977 (ďalej len „Dlžník“), v konkurznom konaní vedenom
pod sp. zn. 31OdK/424/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „ZKR“)
vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty č. 3,
vedenej v súpise všeobecnej podstaty podľa jej špecifikácie nižšie:
Opis súpisovej zložky majetku
Por.č. druh
Parc. Parc.
súp.č
pozemku/stavba
č.
reg.
3
Orná pôda
754/6 C

výmera
v m2

spoluvl.
podiel

270

1/1

k. územie/
súp.
hodnota
deň zápisu
adresa
podielu v €
Okres: Trebišove, obec: Čeľovce, k.
120 eur
15.10.2019
ú: Čeľovce

(ďalej vyššie uvedená zložka majetku ako „Predmet speňažovania“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „31OdK/424/2019-(2) 1.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia 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. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 120 EUR (slovom stodvadsať eur)

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. 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.
V 1.kole verejného ponukového konania je minimálna kúpna cena stanovená na 100 % súpisovej hodnoty
majetku.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Michalovciach dňa 21.10.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labuzík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 236/0, 049 24 Vlachovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/74/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/74/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/74/2018 zo dňa 6. marca 2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 50/2018 zo dňa 12. marca 2018 pod podaním č. K016309, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Pavol Labuzík, narodený: 09.04.1964, bytom: SNP 236, 049 24 Vlachovo, podnikajúci pod
obchodným menom Pavol Labuzík, s miestom podnikania 04924 Vlachovo, IČO: 35 574 658, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040
41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka. Do funkcie správcu súd
ustanovil správcu: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
V zozname veriteľov zostavenom úpadcom nebol uvedený nijaký veriteľ – fyzická osoba a zároveň tu nebol
uvedený nijaký zahraničný veriteľ.
Úpadca si uplatnil v návrhu na vyhlásenie konkurzu nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Pohľadávky detí dlžníka na výživné neboli v tomto konkurznom konaní prihlásené.
Správca v súlade s prísl. ust. ZKR vykonal s odbornou starostlivosťou vlastné zisťovanie a šetrenie ohľadom
zisťovania majetkových pomerov dlžníka, a to žiadosťou o poskytnutie súčinnosti zo strany Okresného
dopravného inšpektorátu Rožňava, Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a Geodetického
a kartografického ústavu Bratislava.
Správca na základe návrhu na vyhlásenie konkurzu, odpovedí na žiadosť o poskytnutie súčinnosti a na základe
vlastných šetrení dňa 9. mája 2018 zostavil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol následne zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 92/2018 zo dňa 15. mája 2018 pod podaním č. K032830.
Správca požiadal o vyhotovenie aktuálneho znaleckého posudku ohľadom stanovenia všeobecnej hodnoty
súpisových zložiek majetku všeobecnej podstaty. Na základe výsledkov znaleckého posudku správca zverejnil
v Obchodnom vestníku č. 43/2019 zo dňa 1. marca 2019 pod podaním č. K018768 aktualizáciu súpisu majetku
všeobecnej podstaty.
Písomným podaním zo dňa 10. mája 2019 si uplatnil syn úpadcu, t.j. osoba blízka právo na vykúpenie majetku
z konkurznej podstaty v súlade s ust. § 167r ods. 3 ZKR. Úpadca s takýmto postupom prejavil písomný súhlas.
Na základe týchto skutočností bola vyhotovená kúpna zmluva na prevod vlastníckeho práva k súpisovým zložkám
majetku všeobecnej podstaty za kúpnu cenu vo výške 14.850,00 € s tým, že nepostihnuteľná hodnota obydlia vo
výške 10.000,00 € sa započítala na úhradu celkovej kúpnej ceny a zvyšná časť kúpnej ceny vo výške 4.850,00 €
bola uhradená na bankový účet správcu ako predávajúceho. Vklad vlastníckeho práva k prevádzaným
nehnuteľnostiam bol povolený dňa 25. júla 2019.
Po uspokojení odmeny správcu a nákladov konkurzu v celkovej výške 2.852,83 EUR bola na uspokojenie
zistených pohľadávok nezabezpečených veriteľov určená suma 1.997,17 EUR. Výťažok bol vydaný
nezabezpečeným veriteľom dňa 21. októbra 2019.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
S poukazom na uvedené skutočnosti a v súlade s citovaným ustanovením ZKR správca týmto oznamuje, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa po splnení rozvrhu výťažku končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
po splnení rozvrhu výťažku zrušuje.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 21. októbra 2019

K094173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bongová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukureštská 2559/30, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/210/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/210/2019 zo dňa 12. júla 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 137/2019 zo dňa 18. júla 2019 pod podaním č. K061712, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Andrea Bongová, narodená: 14.07.1982, bytom: Bukureštská 30, 040 13 Košice - Sídlisko
Ťahanovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing.
Imrich Krupička, so sídlom kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Podľa ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa údajov uvedených dlžníkom v Zozname majetku a ďalej na základe preskúmania majetkových pomerov
dlžníka správcom v súlade s ustanovením § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľného
majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h ZKR. Správca vlastným zisťovaním a šetrením zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h
ZKR.
V súlade s ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Andrea Bongová, narodená: 14.07.1982, bytom: Bukureštská
30, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s a k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Andrea Bongová,
narodená: 14.07.1982, bytom: Bukureštská 30, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce, zastúpená: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, vedený na Okresnom súde Košice I pod sp.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zrušuje.

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 21. októbra 2019

K094174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Staré Mesto ,, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/316/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/316/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/316/2019 zo dňa 3. júla 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 131/2019 zo dňa 10. júla 2019 pod podaním č. K058778, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Milan Sivák, narodený: 22.05.1973, bytom: 040 01 Košice - Staré mesto, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie:
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178. Základná zákonná lehota na prihlasovanie pohľadávok
v tomto konkurznom konaní uplynula dňa 26. augusta 2019.
Podľa ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa údajov uvedených dlžníkom v Zozname majetku a ďalej na základe preskúmania majetkových pomerov
dlžníka správcom v súlade s ustanovením § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľného
majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h ZKR. Správca vlastným zisťovaním a šetrením zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h
ZKR.
V súlade s ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Milan Sivák, narodený: 22.05.1973, bytom: 040 01 Košice Staré mesto, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice,
zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s a k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Milan Sivák,
narodený: 22.05.1973, bytom: 040 01 Košice - Staré mesto, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, vedený na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.:
31OdK/316/2019 v súlade s ust. § 167v ods.1 druhá veta ZKR s a z r u š u j e .

Ing. Imrich Krupička, 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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Košice, dňa 21. októbra 2019

K094175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 781 / 5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/285/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/285/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. ponukového kola na predaj motorového vozidla Daewoo
JUDr. Anita Krčová, správca úpadcu: Jakub Bača, nar.: 22.06.1987, bytom: Bielocerkevská 781/5, 040 22
Košice vyhlasuje tretie ponukové konanie podľa ust. § 167p ZKR na predaj hnuteľnej veci – motorového vozidla
úpadcu: Daewoo Nubira, EČ: KE388FB – rok výroby 2000, stav: nepojazdné, dočasne odhlásené z dopravného
inšpektorátu, so súpisovou hodnotou 100 €, ktorá tvorí všeobecnú podstatu (OV č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019)
za nasledujúcich podmienok:
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota motorového vozidla je 100 €. V treťom kole sa motorové vozidlo ponúka za najvyššiu
ponúkanú cenu.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz 31OdK/285/2019 – neotvárať“ v lehote 15
dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne
doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky
neprihliada.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu SK66 8360
5207 0042 0637 4495, vedenom v mBank SA, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním
na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech
podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese: anitakrcova@gmail.com
alebo na tel:č. +421 908 520 707.
JUDr. Anita Krčová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stupák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudvíkov Dvor 407 / 6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/334/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/334/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Ladislav Stupák, nar. 12.08.1987, Ľudvikov dvor 407/6, 040 15 Košice – Šaca, IČO: 43 285 821, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov po zistení, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Hadušovský, správca

K094177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tyč Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Hutka 84, 040 18 Vyšná Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/237/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/237/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Tomáš Szalontay, správca majetku úpadcu Igor Tyč zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka – Iná majetková hodnota
Popis: vyrovnací podiel vyplatený z dôvodu zániku účasti úpadcu v obchodnej spoločnosti SELLY s.r.o.
Register evidencie: Deň zapísania do súpisu: 18.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý úpadcovi patril ku dňu vyhlásenia konkurzu v súlade s ust. § 167h ods.
1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 1.252,50 €
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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Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K094178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Baltovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 30, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/356/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK356/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka,
šetrenia správcu, ako aj písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 17.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 ZKR, a preto správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jana Baltovičová, nar. 30.09.1989, bytom:
Čechovova 30, 040 18 Košice, zrušuje.

V Košiciach, 21.10.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K094179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Valkay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 131, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1956
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:
26OdK/418/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ako konkurzný správca dlžníka : Attila Valkay , nar. 01.05.1956, trvale bytom Svinica 131, 044 45 Svinica,
ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 20.08.2019, č.k. 26 OdK/418/2019, týmto v zmysle §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZKR )
zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Peter Duhoň, správca

K094180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Linda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrka 86, 049 42 Bôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Linda Farkašová, nar. 01.09.1986, bytom Bôrka 86, 049 42 Bôrka (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
Nehnuteľnosti:
Popis
Štát
Obec Ulica K.ú. Č. LV Parc. č. Spoluvlastnícky podiel Dlžníka Súpisné č. Súpisová hodnota
Rodinný dom Slovenská republika Bôrka
Bôrka 30
169/3
1/16
85
1000,- €

Druh

Výmera
m2

Zastavaná plocha a
437
nádvorie
Zastavaná plocha a
442
nádvorie
Zastavaná plocha a
33
nádvorie

v

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Č.
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
Dlžníka

Bôrka Bôrka

30

169/3

1/16

137,- €

Bôrka Bôrka

171 169/4

1/8

276,- €

Bôrka Bôrka

171 169/7

1/8

21,- €

Obec

Katastrálne
územie

podiel Súpisová
hodnota

LawService Recovery, k.s., správca

K094181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobošová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Bela 12, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/354/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/354/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Dobošová, narodená: 21.12.1960, bytom:
M. Bela 12, 07701 Kráľovský Chlmec, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu
pohľadávok nezabezpečené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 44483767
Celková prihlásená suma: 304,68 €
JUDr. Martin Morochovič
správca

K094182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chromy Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondavská ulica 460 / 24, 076 22 Vojčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/414/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/414/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Gejza Chromy, narodený: 15.01.1953, bytom: Ondavská 460/24, 076 22
Vojčice, Slovenská republik, týmto v súlade s ustanovením § 28 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nižšie uvedené pohľadávky veriteľa uplatnené prihláškou
doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ:
Poradové číslo:
Dátum doručenia:
Poradie:
Zabezpečená pohľadávka:
Podmienená pohľadávka:
Celková suma pohľadávky:

Prima banka Slovensko, a.s.
1
17.10.2019
Iná pohľadávka
Nie
Nie
1.762,68 €

JUDr. Richard Lukáč, správca

K094183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzuruš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašovík 73, 044 42 Hrašovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/72/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/72/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Peter Dzuruš, nar. 11.08.1967, trvale bytom Hrašovík
Hrašovík, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9OdK/72/2019, týmto
ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz 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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K094184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253 / 72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1963
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/101/2017 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/101/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Milan Šandor, narodený: 07.01.1963, bytom: Popradská
253/72, 040 11 Košice, na majetok ktorého Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz uznesením sp. zn.
26OdK/101/2017 zo dňa 19.10.2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 208/2017 zo dňa 31.10.2017,
vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty:
Číslo súpisovej zložky majetku: 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: mobilný telefón Samsung
Stav: používaný
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 25 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 20.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Číslo súpisovej zložky majetku: 2
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: televízor LG,
Stav: používaný
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 40 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 20.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Číslo súpisovej zložky majetku: 3
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo CITROEN SAXO S1HDYF/-/-,
Rok výroby: 1998
Evidenčné číslo: KE017LG
VIN: VF7S1HDYF56716286
Stav: pojazdné
Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza: u dlžníka
Súpisová hodnota majetku: 500 €
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zapísania do súpisu: 20.12.2017
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.: 26OdK/101/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť písomne na adresu kancelárie správcu: Správcovská
a poradenská, k.s., Garbiarska 5, 040 01 Košice.
3) Lehota na predkladanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) obsahovať presné označenie záujemcu s telefonickým kontaktom: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho
orgánu;
c) obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu podľa §
167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu IBAN
SK85 8330 0000 0026 0125 2704, variabilný symbol: 261012017, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku (najmä súdne a správne poplatky).
7) Vyhodnotenie ponúk správca uskutoční v lehote do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
8) V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou je dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel, so súhlasom dlžníka 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.
9) Ak oprávnená osoba nevykúpi majetok z konkurznej podstaty, v lehote do pätnástich pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého
predložená ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na
strane záujemcu so správcom neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
10) V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom alebo od uzavretia
zmluvy o vykúpení majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou vráti správca neúspešným záujemcom nimi
zložené zálohy na kúpne ceny.
11) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K094185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gofus Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 815 / 8, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/50/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/50/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka MUDr. Stanislav Gofus, narodený: 08.05.1957, bytom: Krátka 815/8,
071 01 Michalovce, Slovenská republika, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) v spojení s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR aktualizuje súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o. (pôvodne zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka,
a.s.):
Súpisová zložka majetku č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok
Parcela registra: Parcela registra C
Parcelné číslo: 820/5

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výmera v (m2): 528
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Stráňany
Číslo LV: 3743
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zaradenia do súpisu: 02.05.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota: 24.652,32 EUR
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Sporný zápis: Označenie zabezpečeného veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35724803 (pôvodný zabezpečený veriteľ: Československá obchodná banka, a.s., so
sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36854140)
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Opis zabezpečenej pohľadávky: Záložné právo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti reg. č. 296861/Zal/1 zo dňa 19.09.2013, vklad záložného práva na Okresnom úrade Michalovce,
katastrálny odbor pod poradovým číslom V 3221/13 zo dňa 28.10.2013 – Zmluva o postúpení pohľadávok č.
21951000364 zo dňa 30.07.2019
Výška zabezpečenej pohľadávky: 155.360,64 EUR
Zápis v zozname pohľadávok: 1-2

Súpisová zložka majetku č. 2
Popis súpisovej zložky majetku: Stavba
Postavená na parcele číslo: 820/5
Súpisné číslo: 8
Orientačné číslo: 815
Výmera v (m2): 328,62
Popis stavby: Rodinný dom
Štát: Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Katastrálne územie: Stráňany
Číslo LV: 3743
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Dátum zaradenia do súpisu: 02.05.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová hodnota: 115.686,11 EUR
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Sporný zápis: Označenie zabezpečeného veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 35724803 (pôvodný zabezpečený veriteľ: Československá obchodná banka, a.s., so
sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36854140)
Opis zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva: Záložné právo v prvom poradí
Opis zabezpečenej pohľadávky: Záložné právo zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva
k nehnuteľnosti reg. č. 296861/Zal/1 zo dňa 19.09.2013, vklad záložného práva na Okresnom úrade Michalovce,
katastrálny odbor pod poradovým číslom V 3221/13 zo dňa 28.10.2013 – Zmluva o postúpení pohľadávok č.
21951000364 zo dňa 30.07.2019
Výška zabezpečenej pohľadávky: 155.360,64 EUR
Zápis v zozname pohľadávok: 1-2

JUDr. Richard Lukáč, správca
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