Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

K094497
Spisová značka: 8K/22/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/22/2019
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)

Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GEOINFOS s.r.o., Račianska 109/B, 831 02
Bratislava
nariaďuje pojednávanie
na deň 07.11. 2019 o 13:45 hod.
na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
navrhovateľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava
dlžník (PZ):

ALMOND LEGAL s.r.o, Grösslingova 14, 811 09 Bratislava

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 18.10.2019
Katarína Bartalská

JUDr.
sudca

Za správnosť:
Šmelcerová

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE
o procesných právach a povinnostiach strán sporu
Strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú
ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Strany sporu postupujú v
konaní v súlade so zákonom a podľa pokynov súdu. Súd dohliada na riadny priebeh konania, určuje lehoty a ukladá
potrebné opatrenia. ( čl. 6, 10 zákona č. 160/2015 Z.Z. Civilný sporový poriadok - ďalej aj ako “ CSP”)
ZASTÚPENIE
Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Strana má právo zvoliť si advokáta, alebo
obrátiť sa na Centrum právnej pomoci v zmysle ustanovenia § § 6a zákona č. 327/2005 Z.z. Zvolený zástupca sa
nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.Ak takto zvoleným zástupcom nie je advokát, súd
uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je
spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Ak je strana zastúpená
advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii
tým nie sú dotknuté. Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch uvedených v § 90 CSP. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie
druhého stupňa.
Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu
poučí. ( §§ 89, 90 CSP)
PODANIE
Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie urobené v listinnej
podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol
založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil. (§125 CSP)
PROCESNÉ PROSTRIEDKY
Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by
konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie
ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.(§§ 153,154 CSP)
DORUČENIE ŽALOBY A VYJADRENÍ
Spolu s doručením žaloby súd žalovaného vyzve, aby sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadril, a ak
uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil
listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.( § 167 ods. 2 CSP)
DORUČOVANIE
Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch
podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti a) fyzickej osobe na
adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území
Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca, alebo b) právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v
obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Strana si môže zvoliť zástupcu na doručovanie. Ak fyzická osoba
nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe
oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od
zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Strana má možnosť uviesť aj inú
adresu na doručovanie písomností.( §§ 106, 116 CSP)
NAHLIADNUTIE DO SÚDNEHO SPISU
Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo
požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov. Inej osobe môže súd povoliť nahliadnuť do spisu a
robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a práva strany tým nemôžu byť dotknuté. ( § 97 CSP)
NÁMIETKA ZAUJATOSTI
Strana má právo z dôvodov, uvedených v § 49 CSP uplatniť námietku zaujatosti. V námietke zaujatosti musí byť
okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy
sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú. Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana
dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu
súd neprihliada, ak už o nich rozhodol nadriadený súd; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak
sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu alebo jeho rozhodovacej
činnosti, súd na námietku zaujatosti neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak
nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môže uložiť strane poriadkovú
pokutu do 500 eur.( §§ 52, 53, 58 CSP).
PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE SPORU
Ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie sporu, NA ktoré predvolá strany,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ich zástupcov, prípadne iné osoby, ktoré môžu prispieť k splneniu účelu predbežného prejednania. Súd v súčinnosti
so stranami zistí, či sú splnené procesné podmienky, prípadne prijme opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa
o zmier pokúsili mediáciou.( §§ 168,169,170 CSP)
POJEDNÁVANIE
Pojednávanie je zásadne verejné. Verejnosť možno na celé pojednávanie alebo na jeho časť vylúčiť, len ak by
verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených
podľa osobitného predpisu (ďalej len "údaje chránené podľa osobitného predpisu") alebo dôležitý záujem strany
alebo svedka. Vylúčenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.Súd môže z dôvodov hodných osobitného
zreteľa odoprieť prístup na pojednávanie jednotlivým osobám. Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové
prenosy z priebehu pojednávania možno vyhotovovať len so súhlasom súdu. Súd nariadi na prejednanie veci samej
pojednávanie, ak nie je uvedené, že pojednávanie nie je potrebné nariaďovať. Ak je strana zastúpená zástupcom na
celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať
jej výsluch. Predvolanie sa doručuje strane alebo jej zástupcovi tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla
najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať. ojednávanie vedie súd tak, aby sa mohlo rozhodnúť
spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania a účel tohto zákona.V konaní sa postupuje v
súlade s ustanoveniami o prostriedkoch procesného útoku a prostriedkoch procesnej obrany a v súlade s
ustanoveniami o dokazovaní. Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje
návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné
vykonať ďalšie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené. ( §§ 176, 177, 178, 179, 181, 182 CSP)
PREDVEDENIE
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať
predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri
predvedení.( § 101 CSP)
ROZSUDOK PRE ZMEŠKANIE
Súd môže aj bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o žalobe podľa § 137 písm. a) rozsudkom pre zmeškanie,
ktorým žalobe vyhovie, ak
a)uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne vyjadriť sa k žalobe a v tomto svojom vyjadrení
uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na
preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil,
b)v uznesení podľa písmena a) poučil žalovaného o následkoch nesplnenia takto uloženej povinnosti vrátane
možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
c)doručil uznesenie podľa písmena a) žalovanému do vlastných rúk.
Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým
žalobe vyhovie, ak
a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
a
b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, ktorým
žalobu zamietne, ak
a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.( §§ 273, 274, 278 CSP)
PORIADKOVÁ POKUTA
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e)urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur., pri opakovanom porušení povinnosti súd môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.( § 102
CSP)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094498
Spisová značka: 8K/49/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 8K/49/2019
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)

Okresný súd Bratislava I
V právnej veci návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MM. GASTRO STUDIO, s.r.o. so sídlom Vysoká
19, 811 06 Bratislava
nariaďuje pojednávanie
na deň 07.11. 2019 o 13:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
navrhovateľ: JUDr. Matej Kán, Laurinská 11, 811 01 Bratislava
dlžník (PZ):

MM. GASTRO STUDIO, s.r.o., Vysoká 19, 811 06 Bratislava

Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
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Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 18.10.2019
Katarína Bartalská

JUDr.
sudca

Za správnosť:
Šmelcerová

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

POUČENIE
o procesných právach a povinnostiach strán sporu
Strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci vyžaduje zvýšenú
ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu. Strany sporu postupujú v
konaní v súlade so zákonom a podľa pokynov súdu. Súd dohliada na riadny priebeh konania, určuje lehoty a ukladá
potrebné opatrenia. ( čl. 6, 10 zákona č. 160/2015 Z.Z. Civilný sporový poriadok - ďalej aj ako “ CSP”)
ZASTÚPENIE
Strana sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Strana má právo zvoliť si advokáta, alebo
obrátiť sa na Centrum právnej pomoci v zmysle ustanovenia § § 6a zákona č. 327/2005 Z.z. Zvolený zástupca sa
nemôže dať zastúpiť, ak osobitný zákon neustanovuje inak.Ak takto zvoleným zástupcom nie je advokát, súd
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uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je
spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach. Ak je strana zastúpená
advokátom, zastupovanie iným zástupcom ako advokátom je vylúčené. Ustanovenia osobitného predpisu o advokácii
tým nie sú dotknuté. Strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch uvedených v § 90 CSP. To neplatí, ak je
a) stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b) stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie
druhého stupňa.
Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom, na jej úkony sa neprihliada; o tom súd stranu
poučí. ( §§ 89, 90 CSP)
PODANIE
Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie urobené v listinnej
podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol
založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil. (§125 CSP)
PROCESNÉ PROSTRIEDKY
Strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by
konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky
procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie
ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej
obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.(§§ 153,154 CSP)
DORUČENIE ŽALOBY A VYJADRENÍ
Spolu s doručením žaloby súd žalovaného vyzve, aby sa v lehote určenej súdom k žalobe písomne vyjadril, a ak
uplatnený nárok v celom rozsahu neuzná, uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil
listiny, na ktoré sa odvoláva, a označil dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.( § 167 ods. 2 CSP)
DORUČOVANIE
Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch
podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti a) fyzickej osobe na
adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území
Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca, alebo b) právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v
obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Strana si môže zvoliť zástupcu na doručovanie. Ak fyzická osoba
nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe
oznámením na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od
zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Strana má možnosť uviesť aj inú
adresu na doručovanie písomností.( §§ 106, 116 CSP)
NAHLIADNUTIE DO SÚDNEHO SPISU
Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo
požiadať súd o vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov. Inej osobe môže súd povoliť nahliadnuť do spisu a
robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a práva strany tým nemôžu byť dotknuté. ( § 97 CSP)
NÁMIETKA ZAUJATOSTI
Strana má právo z dôvodov, uvedených v § 49 CSP uplatniť námietku zaujatosti. V námietke zaujatosti musí byť
okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy
sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní
vád podania sa nepoužijú. Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa strana
dozvedela o dôvode, pre ktorý je sudca vylúčený. Na neskôr uplatnenú námietku zaujatosti súd neprihliada; v tomto
prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu
súd neprihliada, ak už o nich rozhodol nadriadený súd; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak
sa námietka zaujatosti týka len okolností, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu alebo jeho rozhodovacej
činnosti, súd na námietku zaujatosti neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ak
nadriadený súd šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môže uložiť strane poriadkovú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pokutu do 500 eur.( §§ 52, 53, 58 CSP).
PREDBEŽNÉ PREJEDNANIE SPORU
Ak súd nerozhodne inak, nariadi pred prvým pojednávaním predbežné prejednanie sporu, NA ktoré predvolá strany,
ich zástupcov, prípadne iné osoby, ktoré môžu prispieť k splneniu účelu predbežného prejednania. Súd v súčinnosti
so stranami zistí, či sú splnené procesné podmienky, prípadne prijme opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa
o zmier pokúsili mediáciou.( §§ 168,169,170 CSP)
POJEDNÁVANIE
Pojednávanie je zásadne verejné. Verejnosť možno na celé pojednávanie alebo na jeho časť vylúčiť, len ak by
verejné prejednanie sporu ohrozilo ochranu utajovaných skutočností, citlivých informácií a skutočností chránených
podľa osobitného predpisu (ďalej len "údaje chránené podľa osobitného predpisu") alebo dôležitý záujem strany
alebo svedka. Vylúčenie verejnosti súd vhodným spôsobom oznámi.Súd môže z dôvodov hodných osobitného
zreteľa odoprieť prístup na pojednávanie jednotlivým osobám. Obrazové záznamy, obrazové prenosy alebo zvukové
prenosy z priebehu pojednávania možno vyhotovovať len so súhlasom súdu. Súd nariadi na prejednanie veci samej
pojednávanie, ak nie je uvedené, že pojednávanie nie je potrebné nariaďovať. Ak je strana zastúpená zástupcom na
celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať
jej výsluch. Predvolanie sa doručuje strane alebo jej zástupcovi tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla
najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať. ojednávanie vedie súd tak, aby sa mohlo rozhodnúť
spravidla na jedinom pojednávaní s prihliadnutím na povahu konania a účel tohto zákona.V konaní sa postupuje v
súlade s ustanoveniami o prostriedkoch procesného útoku a prostriedkoch procesnej obrany a v súlade s
ustanoveniami o dokazovaní. Ak súd pojednávanie neodročí, pred jeho skončením vyzve strany, aby zhrnuli svoje
návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci. Ak po vyjadrení strán súd nepovažuje za potrebné
vykonať ďalšie dôkazy, uznesením vyhlási dokazovanie za skončené. ( §§ 176, 177, 178, 179, 181, 182 CSP)
PREDVEDENIE
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho súd dať
predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje pri
predvedení.( § 101 CSP)
ROZSUDOK PRE ZMEŠKANIE
Súd môže aj bez nariadenia pojednávania rozhodnúť o žalobe podľa § 137 písm. a) rozsudkom pre zmeškanie,
ktorým žalobe vyhovie, ak
a)uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne vyjadriť sa k žalobe a v tomto svojom vyjadrení
uviesť rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na
preukázanie svojich tvrdení a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil,
b)v uznesení podľa písmena a) poučil žalovaného o následkoch nesplnenia takto uloženej povinnosti vrátane
možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
c)doručil uznesenie podľa písmena a) žalovanému do vlastných rúk.
Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalobcu rozsudkom pre zmeškanie, ktorým
žalobe vyhovie, ak
a) sa žalovaný nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalovaný poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie
a
b) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.
Na pojednávaní rozhodne súd o žalobe podľa § 137 písm. a) na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, ktorým
žalobu zamietne, ak
a) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na
pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie a
b) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.( §§ 273, 274, 278 CSP)
PORIADKOVÁ POKUTA
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
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d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e)urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur., pri opakovanom porušení povinnosti súd môže uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur.( § 102
CSP)

Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094499
Spisová značka: 6K/33/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: S.V.S.
PARTNERS, spol. s r. o., so sídlom Exnárova 22, 821 03 Bratislava, IČO: 35 734 159,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: S.V.S. PARTNERS, spol. s r. o., so sídlom Exnárova 22,
821 03 Bratislava, IČO: 35 734 159, správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08
Bratislava.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094500
Spisová značka: 4K/61/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii,
so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 038 679, správcom ktorého je: JUDr. Marek Glemba, so sídlom
kancelárie Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava, značka správcu S1666, takto
rozhodol
Súd opravuje uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.08.2019,
č. k. 4K/61/2013, tak, že:
Názov pôvodného veriteľa vo výroku uznesenia bude znieť:
„UCTAM Czech Republic and Slovakia, s.r.o., so sídlom Náměstí Republiky2090/3a, 110 00 Praha, IČO: 24 275
671.“
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 17.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094501
Spisová značka: 4K/61/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BEGOKON, p. v. o. d. v likvidácii,
so sídlom Žilinská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 038 679, správcom ktorého je: JUDr. Marek Glemba, so sídlom
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kancelárie Odborárske námestie 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava, značka správcu S1666, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konania
rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, a.s., so sídlom ul 29. augusta č 8 a 10,
813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, v celkovej výške 55.581,85 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 17.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094502
Spisová značka: 2K/59/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 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 správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu CK Pressburg Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20,
821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K094503
Spisová značka: 8K/35/2019
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: EFEKTA, spol. s r.o., so sídlom
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 31 323 561, o návrhu JUDr. Josef Líška, nar. 19.03.1956, bytom Třída
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Osvobození 336, 261 01 Příbram, Česká republika, na potvrdenie prevodu pohľadávok, rozhodol uznesením zo dňa
04.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 18.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K094504
Spisová značka: 4NcKR/13/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Ladislav Lišaník, nar. 04. 04. 1978, bytom Okružná 176/32, 976
62 Brusno o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Ladislav Lišaník, nar. 04. 04. 1978, bytom Okružná 176/32, 976 62 Brusno.
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,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 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 21.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K094505
Spisová značka: 5K/14/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Natália Ďurišová, nar. 22. 04. 1966, trvale bytom
Stránska 6794/6A, 974 11 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka JPM finance
s.r.o., IČO: 36 643 602, so sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 11060/S, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi JPM finance s.r.o., IČO: 36 643 602, so sídlom Sabinovská 61, 080 01
Prešov, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 11060/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K094506
Spisová značka: 5OdK/355/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roland Kadeřábek, nar. 15. 11. 1977, trvale
bytom Ulica Daxnerova 301/1, 984 01 Lučenec - Opatová, korešpondenčná adresa 985 22 Cinobaňa, Točnica 5,
zastúpený Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Roland Kadeřábek, nar. 15. 11. 1977, trvale bytom Ulica Daxnerova
301/1, 984 01 Lučenec - Opatová.
II. Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
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III. U s t a n o v u j e správcu spoločnosť RECOVER GROUP k.s., so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, SNP 711/25, IČO:
52 076 831, značka správcu S1916.
IV. V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota na
ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V. O d d l ž u j e 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.
VI. U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII. U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu, predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZoKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZoKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZoKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
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ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZoKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR, 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 ZoKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 3 ZoKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, 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 ZoKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR, 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 ZoKR, 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR, 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 ZoKR, 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 ZoKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 22.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K094507
Spisová značka: 31K/14/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: FELDOM, s.r.o., so sídlom: ul. sv. Cyrila a Metoda 154, 078 01
Sečovce, IČO: 31 653 537, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul.
29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 89 až 119 v celkovej výške 21.055,68 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh) (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K094508
Spisová značka: 32K/16/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Procar Speed s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Ľudvíkov dvor
801, 040 15 Košice, IČO: 46 019 189, v zastúpení: JUDr. Nataša Kučerová - likvidátor, so sídlom kancelárie
Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 04.10.2019:
doložil poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou
závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna
účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora;
doložil likvidačnú účtovnú súvahu, z ktorej by bolo zrejmé, že majetok dlžníka nepostačuje ani na
úhradu preddavku alebo, aby doložil doklad preukazujúci zaplatenie predddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Uvedené je potrebné predložiť v dvoch vyhotoveniach k sp. zn. : 32K/16/2019 vo vyššie stanovenej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K094509
Spisová značka: 9K/10/2007
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Petrovčík, Kpt. Nálepku
13, 04001 Košice, IČO: 33 594 872, o návrhu správcu podstaty JUDr. Viera Dobrovolská, so sídlom kancelárie: Ul.
Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1035 na jeho odvolanie z funkcie správcu takto
rozhodol
Návrh na odvolanie správcu podstaty
Poučenie:

zamieta.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.10.2019
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JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K094510
Spisová značka: 31K/23/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu : ASTRUM Laus, s.r.o., IČO: 36 527 866,
so sídlom P. O. Hviezdoslava 5859/2A, 934 01 Levice, ktorého správcom je: KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, o vydaní opravného uznesenia takto
rozhodol
Súd opravuje výrok uznesenia Okresného súdu Nitra č.k. 31K/23/2014 - 559 zo dňa 27.08.2019 tak, že správne má
znieť:
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 28 044,10 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99, Bratislava.
Vo zvyšnej časti zostáva predmetné uznesenie nezmenené.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania/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 18.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K094511
Spisová značka: 32K/25/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SFDK, s.r.o. ,, v konkurze", so sídlom
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 43 782 914, ktorého správcom je JUDr. Roman Nagy, so sídlom
kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99,
Bratislava, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 5.742,94 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
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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 21.10.2019
JUDr. Adriana Kunkelová, vyšší súdny úradník
K094512
Spisová značka: 31K/83/2015
Sp. zn. 31K/83/2015
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Dana Kurucová, nar. 1.11.1965,
bytom 951 15 Mojmírovce 649, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava,
uznesením č. k. 31K/83/2015-413
zo dňa 27.09.2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu
: Dana Kurucová, nar. 1.11.1965, bytom 951 15 Mojmírovce 649 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2019.
V Nitre dňa 22.10.2019
Mgr. Juraj Kopper
vsú

Okresný súd Nitra dňa 22.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K094513
Spisová značka: 31K/37/2017
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného malého konkurzu úpadcu : SATEC SK a.s., IČO: 36 684 961, so sídlom
Novozámocká 102, 949 05 Nitra, ktorého správcom je: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie Obchodná 2, 811 06
Bratislava, o návrhu navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99, Bratislava, IČO: 35 776
005, na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok v sume 68 206,58 eura pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v
Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 22.10.2019
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. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K094514
Spisová značka: 3OdK/197/2017

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Miloš Pamula, nar. 04.06.1982,
trvale bytom Liptovská 3503/39, 058 01 Poprad, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol

z r u š u j e uznesenie tunajšieho súdu č. k. 3OdK/197/2017-48 zo dňa 24.09.2019, publikované v Obchodnom
vestníku dňa 04.10.2019, ktorým súd odvolal z funkcie správcu dlžníka Mgr. Dominika Pastiera, so sídlom kancelárie
082 01 Drienovská Nová Ves 38 a zároveň do funkcie správcu ustanovil JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 22.10.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K094515
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Kotus, nar. 06.02.1987,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Kotus, s miestom podnikania Hlavná 344/22, 067 77 Zemplínske Hámre,
IČO: 46 383 824, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, o
návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Peter Kotus, nar. 06.02.1987, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Kotus, s miestom podnikania Hlavná 344/22, 067 77 Zemplínske Hámre, IČO: 46 383 824, po splnení konečného
rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.
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 22.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K094516
Spisová značka: 28K/15/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Juraj Mikuláš, nar.
6.6.1956, trvale bytom 28. októbra 33/1176, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš , ul. Matice
slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Konkurz na majetok úpadcu Ing. Juraj Mikuláš, nar. 6.6.1956, trvale bytom 28. októbra 33/1176, 911 01 Trenčín sa
zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu, ktorému je určené, kto ho robí,
ktorej veci sa týka a čo sleduje) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 21.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K094517
Spisová značka: 40R/1/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu LUKPER s. r. o. v
konkurze so sídlom K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 306 215, ktorého správcom je JUDr.
Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1558, o návrhu na
odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Mária Belaňová so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17,
971 01 Prievidza, značka správcu S1558.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K094518
Spisová značka: 38NcKR/8/2019
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/8/2019
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Milan Štefánik, nar. 25.2.1970, bytom Budovateľská 447/5, 911 05 Trenčín,

nariaďuje pojednávanie
na deň 15.11.2019 o 10,00 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 21.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094519
Spisová značka: 38K/18/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti Green Moon s. r. o. v likvidácii so
sídlom Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Green Moon s. r. o. v likvidácii so sídlom Továrenská 4274/65, 018 41
Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť Green Moon s. r. o. v likvidácii so
sídlom Továrenská 4274/65, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 46 152 831 .
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100,
017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Ukladá správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach. V ďalšom
období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní a preukázať splnenie tejto
povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 38K/18/2019. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi
musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ
však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29
ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne
(§ 28 ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zák. č. 7/2005 Z.z.). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.). V
konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú
pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má
však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.). Ten, kto by s
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť
prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a
speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia
upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 zák. č. 7/2005 Z.z.). Odsek 9 sa použije rovnako aj pre
uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu
prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 zák. č. 7/2005 Z.z.). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29
ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 zák. č. 7/2005 Z.z.).
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z.). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak
počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie
uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa
podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci
deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 21.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K094520
Spisová značka: 40K/38/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ESTOS s. r. o. v
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konkurze so sídlom Piaristická 6836, 911 01 Trenčín, IČO 36 344 613, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so
sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, uznesením č.k.
40K/38/2015-308 zo dňa 26.9.2019 zrušil konkurz pre nedostatok podmienok konania.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, vyšší súdny úradník
K094521
Spisová značka: 40K/39/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Jarmila Koyšová,
nar. 19.3.1988, bydliskom Centrum I. 50/125-4, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Advokátska kancelária JUDr.
Andrej Jaroš, spol. s r. o. so sídlom Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, IČO 36 839 132, uznaného za malý,
ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu
S258, na návrh správcu uznesením č.k. 40K/39/2014-894 zo dňa 23.9.2019 zrušil konkurz po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 22.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, vyšší súdny úradník
K094522
Spisová značka: 1K/23/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Zdenko Síkora, nar. 8.10.1975, Rieka
2398, 022 01 Čadca, právne zastúpený advokátom: JUDr. Ladislav Ščury, Mierova 1725, 022 01 Čadca, správcom
ktorého je: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, v časti o návrhu
správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom 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. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
Okresný súd Žilina dňa 21.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K094523
Spisová značka: 3K/3/2008

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

24

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Štefan Somík, nar. 11.10.1940, bytom
Gaštanová 12, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, Žilina,
v časti o návrhu navrhovateľa: Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Stredoslovenská energetika Holding, a.s., (do 31.12.2018 pod
obchodným menom Stredoslovenská energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 v
rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 118,71 eur, 16,88 eur, 16,60 eur, 16,60 eur, 133,44 eur, 2870,05 eur,
114,72 eur, 57,36 eur, 16,60 eur ,99,58 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5.5.1., 5.5.2.,
5.5.3., 5.5.4., 5.5.5., 5.5.6., 5.5.7., 5.5.8., 5.5.9., 5.5.10.
Veriteľovi - Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 pod obchodným menom Stredoslovenská
energetika, a.s.), Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, v rozsahu
postúpenej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch
vyhotoveniach na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 21.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K094524
Spisová značka: 1OdK/278/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Poliak, nar. 04.11.1984, trvale bytom Svätý Kríž 211,
032 11 Svätý Kríž, do 02.12.2014 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Poliak ELBA, s miestom podnikania
Svätý Kríž 211, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 40 917 428, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Poliak, nar. 04.11.1984, trvale bytom Svätý Kríž 211,
032 11 Svätý Kríž.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková, IČO: 10
845 828, značka správcu: S1464.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
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 náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
28.08.2019, vedený pod položkou registra 1462/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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 uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K094525
Spisová značka: 4K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: I electro s.r.o. so sídlom Medvedzie
129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 uznesením 4K/24/2016-720 zo dňa 23.9. 2019 potvrdil prevod pohľadávok
veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484, v celkovej
výške 761.243,55 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 1735 až 2450, 2953 až 2954 a
3334 - 3351, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 17.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K094526
Spisová značka: 2K/25/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Roman Porubský, nar.
06.01.1975, bytom Západ 1139/44, 028 01 Trstená, správcom ktorého je: Licitor recovery, k.s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486 v časti o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
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Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov, tak že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 9.450,93 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate,
a) pomerná časť paušálnej odmeny správcu vo výške 278,08 eur,
b) odmena správcu z výťažku vo výške 113,41 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné) vo výške 17,02 eur,
d) náklady konkurzu (bankové) vo výške 187,- eur,
e) súdny poplatok z výťažku vo výške 18,50 eur
f) preddavok na úhradu nákladov konkurzu vo výške 231,73 eur
g) budúce pohľadávky proti podstate vo výške 17,45 eur
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 8.587,74 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
a) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., vo výške 15,10 eur,
b) EOS KSI Slovensko, s.r.o., vo výške 974,33 eur,
c) Mesto Trstená, vo výške 18,09 eur,
d) Slovenská konsolidačná, a.s., vo výške 179,07 eur,
e) Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, vo výške 506,- eur,
f) Slovenská konsolidačná, a.s., (pôvodne DÚ Žilina), vo výške 5925,59 eur,
g) SR - Krajský súd v Bratislave, vo výške 1,15 eur,
h) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. , vo výške 218,97 eur,
i) Home Credit Slovakia, a.s., vo výške 29,61 eur,
j) Claimman, a.s., vo výške 29,28 eur,
k) BL Telecom collection, s.r.o., vo výške 83,53 eur,
l) KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., vo výške 79,62 eur,
m) Štátny fond rozvoja bývania, vo výške 527,55 eur,
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K094527
Spisová značka: 3K/6/2019
UPOVEDOMENIE
o zrušení termínu pojednávania

Spisová značka: 3K/6/2019

vo veci návrhu
navrhovateľa - veriteľa:

1) Reality - Sk s. r. o., Palárikova 76, 022 01 Čadca,
IČO: 44 078 544
2) ACARTUS Slovakia, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 46 095 136
na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka:
Tae Young Euro s.r.o., Na stanicu 22, 010 09 Žilina,
IČO: 50 805 118
Okresný súd Žilina z r u š u j e termín pojednávania, ktorý bol vytýčený na deň 30.10.2019 o 09:00 hod. na
Okresnom súde Žilina, pojednávacia miestnosť č. 2.
Termín pojednávania je zrušený v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii z dôvodu neosvedčenia platobnej schopnosti zo strany dlžníka a rozhodnutia o
ustanovení predbežného správu.
V Žiline, dňa 22.10.2019

Sudca: JUDr. Gabriela Bargelová
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Okresný súd Žilina dňa 22.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K094528
Spisová značka: 4NcKR/3/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Anna Karcolová, nar. 07.03.1972, trvale bytom Dolný Kubín, 026
01 Dolný Kubín, korešpondenčná adresa: Rodina p. Medveckej, ul. Dělostřelcú 1195, 337 01 Rokycany, Česká
republika, správcom ktorého je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie: Jilemnického 30, 036 01 Martin, na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Anna Karcovlová, nar. 07.03.1972, trvale bytom Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, korešpondenčná adresa:
Rodina p. Medveckej, ul. Dělostřelcú 1195, 337 01 Rokycany, Česká republika, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 22.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K094529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPA SC ZV II a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 924 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37R/1/2019 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37R/1/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

V reštrukturalizačnom konaní dlžníka EUROPA SC II a.s., so sídlom Račianská č. 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43
924 123 (ďalej aj „dlžník"), ktorú povolil pod sp.zn. 37R/1/2019 vydaným uznesením Okresný súd Bratislava I,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17. júla 2019, bolo predsedom veriteľského výboru Mgr.
Petrom Gnidom v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR zvolané na deň 21.10.2019 zasadnutie veriteľského
výboru s určeným Programom zasadnutia:

a)
otvorenie zasadnutia a prezentácia prítomných členov veriteľského výboru a zúčastnených osôb
(správca, dlžník),
b)
schvaľovací proces podľa § 144 ZKR, výzva na uplatnenie výhrad členov veriteľského výboru
k predloženému konečnému návrhu plánu, odporúčania,
c)

rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu podľa § 144 ZKR,

d)
prerokovanie bodu 3. uplatnenej žiadosti správcu podľa § 134 ods. 2 ZKR zo dňa 10.10.2019 o posúdení
potreby uloženia pokynu veriteľského výboru správcovi,
e)

rôzne,

f)

záver.

Otvorenie zasadnutia a prezentácia prítomných členov veriteľského výboru a zúčastnených osôb –
programový bod zasadnutia a)

V znení oznámených údajov zvolania zasadnutia veriteľského výboru, dňa 21.10 2019, v čase o 10.00 hod.
v administratívnych priestoroch budovy na Námestí SNP 3, Banská Bystrica, otvoril predseda veriteľského výboru
Mgr. Peter Gnida, zasadnutie veriteľského výboru formálnym uvítaním prítomných a v zmysle bodu a) programu
zasadnutia vykonal prezentáciu účasti prítomných členov veriteľského výboru a zúčastnených osôb:

1. Predseda Mgr. Peter Gnida, nar. 12.12.1975,

prítomný

trvalý pobyt Sielnica 331, Sielnica 962 31,
(ďalej len „Mgr. Peter Gnida")
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2. Člen PMG Solutios, s.r.o., so sídlom Lazovná 1487/56,

Deň vydania: 28.10.2019

prítomný

Banská Bystrica 974 01, IČO 46 946 420, zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23455/S, v zastúpení:
Mgr. Peter Gnida, konateľ, (ďalej len „PMG Solutions, s.r.o.)
3. Člen Marek Donoval, nar. 12.2.1975, trvalý pobyt

prítomný

Králická 22/22, Králiky 976 34, (ďalej len „Marek Donoval")
4. Zástupca dlžníka Europa ZV SC II a.s.

prítomný

Ing. Peter Valach, predseda predstavenstva
5. Ustanovený správca

neprítomný

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

Predseda veriteľského výboru pre potreby zasadnutia konštatuje, že:
K programu zasadnutia veriteľského výboru neboli prítomnými uplatnené žiadne námietky, programové body
napĺňajú účel konania veriteľského výboru, zabezpečujú priznaný obsah výkonu práv veriteľov, a ustanovený
procesný postup zákonom č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR").
Správca nevyužil zákonné oprávnenie zúčastniť sa na zvolanom zasadnutí veriteľského výboru, povinná účasť
správcu nebola upovedomením o konaní osobitne požadovaná.
Štatutárny orgán dlžníka na požiadanie veriteľského výboru pozvanie zúčastniť na zasadnutí veriteľského
výboru prijal.
Podľa § 128 ods. 2 ZKR veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen
veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru
prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Podľa §127 ods. 4 ZKR člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov
prihlásených pohľadávok. Za výkon funkcie má člen veriteľského výboru nárok na úhradu trov, ktoré
preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník.
Podľa § 127 ods. 5 ZKR činnosť veriteľského výboru riadi predseda. Člen veriteľského výboru si môže písomným
plnomocenstvom zvoliť zástupcu.
Podľa § 127 ods. 6 ZKR písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského
výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu
ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.
Podľa § 124 ods. 2 ZKR pri príprave plánu sú dlžník, správca a členovia veriteľského výboru povinní úzko
spolupracovať; predkladateľ plánu je povinný im na tento účel poskytovať všetky vyžiadané informácie, ako aj inú
s tým súvisiacu súčinnosť.
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Schvaľovací proces podľa § 144 ZKR, výzva na uplatnenie výhrad členov veriteľského výboru
k predloženému konečnému návrhu plánu, odporúčania, – programový bod zasadnutia b)

Predseda veriteľského výboru pre potreby zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že v ustanovenom postupe:
Dlžník splnil ustanovenú povinnosť v § 143 ZKR a dňa 16.10.2019 predložil záverečný návrh plánu na predbežné
schválenie veriteľskému výboru v zákonnej lehote do 90 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Žiadosť predkladateľa plánu o predĺženie lehoty nebola uplatnená.
O schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho
predloženia (§ 144 ods. 1 ZKR).
Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na
jeho prepracovanie (§ 144 ods. 1 ZKR).
Predseda veriteľského výboru Mgr. Peter Gnida, vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili k obsahu
predloženého návrhu plánu a uplatnili výhrady v prípade zistenia dôvodov na jeho prepracovanie.
O slovo sa prihlásil člen veriteľského výboru Marek Donoval:
K predloženému návrhu plánu neuplatňuje v postavení člena veriteľského výboru žiadne výhrady, obsah návrhu
plánu spĺňa predpísané náležitosti zákonom, objektívne zachováva v odkaze ekonomickej situácie dlžníka vyššiu
mieru uspokojenia nárokov účastníkov plánu v prípade jeho schválenia, ako by tomu bolo v prípade jeho
neschválenia. V čase od zvolenia za člena veriteľského výboru nebol na jeho adresu pobytu doručený žiadny
podnet, alebo uplatnené výhrady prihláseného veriteľa a v ďalšom procesnom postupe bude odporúčať, aby
účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
O slovo sa prihlásil zástupca člena veriteľského výboru PMG Solutions, s.r.o.:
V postavení člena veriteľského výboru k predloženému návrhu plánu neuplatňuje výhrady a v ďalšom procesnom
postupe bude odporúčať, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
V čase od zvolenia za člena veriteľského výboru, nebol na adresu sídla doručený žiadny podnet, alebo uplatnené
výhrady prihláseného veriteľa.
O slovo sa prihlásil predseda veriteľského výboru Mgr. Peter Gnida
K predloženému návrhu plánu neuplatňuje v postavení člena veriteľského výboru žiadne výhrady. Jeho obsah
a najmä zmenu záväzkov upravených záväznou časťou plánu považuje za súladnú s ustanoveným rámcom
úpravy ZKR a spravodlivo navrhnutú v prospech účastníkov plánu. Vo svetle prijatých opatrení osobne víta
aktívny a poctivý prístup dlžníka k svojím záväzkom a skutočnosť, že v prospech veci proaktívne na
zabezpečenie právnej istoty veriteľov vyrokoval záväzok tretej osoby.
O slovo sa prihlásil zástupca dlžníka: Ing. Peter Valach
V mene dlžníka poďakoval za prejavenú dôveru veriteľov, osobne má za to, že obsah odborného
reštrukturalizačného posudku ako aj jednotlivých častí návrhu plánu jasne preukazuje, že dlžník vyvinul reálne a
poctivé úsilie na zabezpečenie právnej istoty konsenzuálneho uspokojenia uplatnených nárokov veriteľov.
Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu podľa § 144 ZKR – programový
bod zasadnutia c)

Z dôvodu, že veriteľským výborom neboli uplatnené výhrady k návrhu plánu, ani určená povinnosť a lehota na
jeho prepracovanie dlžníkovi, dlžníkom nebola uplatnená žiadosť o opravu plánu, predseda veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za zachovania zákonnej lehoty vyhlasuje hlasovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu pre
účely rozhodnutia veriteľského výboru podľa § 144 ods. 1 ZKR:
Hlasovanie č. 1 veriteľského výboru o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu
Za schválenie návrhu plánu:
3 hlasy - tvorené 1 hlasom člena PMG Solutions, s.r.o., 1
hlasom člena Marek Donoval a 1 hlasom člena Mgr. Peter Gnida

Proti schváleniu (zamietnutie návrhu plánu):

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Veriteľský výbor v procesnom postupe o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu v zhode a bez
uplatnených námietok konštatuje, že je uznášaniaschopný a s odkazom na ustanovený mechanizmus hlasovania
prijíma vyjadreným súhlasom všetkých hlasov prítomných členov rozhodnutie veriteľského výboru:
Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor v procesnom postupe o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu podľa § 144 ods.
1 ZKR v spojení s výsledkom hlasovania a vyjadreným schvaľovacím súhlasom troch hlasov prítomných členov
veriteľského výboru, rozhodol o schválení predloženého návrhu plánu v reštrukturalizačnom konaní dlžníka
EUROPA SC ZV II, a.s.,"), ktoré povolil pod sp.zn. 37R/1/2019 vydaným uznesením Okresný súd Bratislava I,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17. júla 2019 a poukazom na uvedenú skutočnosť
veriteľský výbor odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali za jeho prijatie.
Zákonné predpoklady na prijatie rozhodnutia veriteľského výboru uznesením č. 1 o schválení predloženého
návrhu plánu boli splnené.
Prítomní k rozhodnutiu veriteľského výboru prijatého uznesením č. 1 neuplatňujú námietku.
Prerokovanie bodu 3. uplatnenej žiadosti správcu podľa § 134 ods. 2 ZKR zo dňa 10.10.2019 o posúdení
potreby uloženia pokynu veriteľského výboru správcovi, – programový bod zasadnutia d)
Pôsobnosť veriteľského výboru je určená úpravou § 127 ZKR, z ktorej pre potreby veci uvádzam: Na účely
výkonu svojich práv si veritelia prihlásených pohľadávok volia veriteľský výbor.
Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru.
Predseda veriteľské výboru uvádza, že veriteľskému výboru
stanovisko veriteľa New Co., a.s., a ani iného účastníka plánu.

nebol doručený

návrh,

podnet

ani

Pri príprave plánu sú dlžník, správca a členovia veriteľského výboru povinní úzko spolupracovať; predkladateľ
plánu je povinný im na tento účel poskytovať všetky vyžiadané informácie, ako aj inú s tým súvisiacu súčinnosť (§
134 ZKR).
V spojení s vyššie uvedeným veriteľský výbor konštatuje, že veriteľ New Co., a.s. zvolenému veriteľskému
výboru nedoručil na adresu veriteľského výboru žiadny návrh, podnet, stanovisko alebo odôvodnenú námietku,
ktorá by veriteľským výborom bola alebo mala byť formálne prednesená predkladateľovi plánu, a ustanoveným
postupom podľa § 134 ods. 3 ZKR v procese jeho prípravy, bola takto zabezpečená povinnosť predkladateľa
plánu na odborné vyhodnotenie tohto stavu.
Predseda veriteľského výboru má v názorovej zhode jeho členov za to, že postup veriteľa New Co., a.s. nemôže
byť relevantným základom pre ukladanie záväzných pokynov správcovi a v spojení s uvedeným a s prihliadnutím
na povahu žiadosti správcu, sa veriteľský výbor ani nestotožňuje s prezentovaným oprávnením
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správcu, požadovať uloženie takéhoto záväzného pokynu od veriteľského výboru správcovi v znení úpravy §
134 ods. 2 ZKR.
Napriek uvedenej skutočnosti, predseda veriteľského výboru predkladá na hlasovanie požiadavku správcu
uplatnenú podľa § 134 ods. 2 ZKR o potrebe uloženia záväzného pokynu v znení „Veriteľský výbor
ukladá/neukladá správcovi vykonať ďalšie šetrenie v nadväznosti na znenie podnetu veriteľa New Co., a.s.
prednesenom na schôdzi veriteľov dňa 4.10.2019" s výsledkom hlasovania.
Hlasovanie č. 2 veriteľského výboru o potrebe uloženia záväzného pokynu správcovi

Za:

0 hlasov

Proti :
3 hlasy - tvorené 1 hlasom člena PMG Solutions, s.r.o., 1
hlasom člena Marek Donoval a 1 hlasom člena Mgr. Peter Gnida
Zdržal sa:

0 hlasov

Uznesenie č. 2
Veriteľský výbor s poukazom na prísne formalizovanú úpravu oprávnení veriteľského výboru a ustanoveného
procesného postupu pre oblasť reštrukturalizačného konania, neukladá správcovi povinnosť vykonať ďalšie
šetrenie.

Rôzne- programový bod zasadnutia e)
V bode rôzne sa nikto z prítomných neprihlásil o slovo.
Záver- programový bod zasadnutia f)

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

V Banskej Bystrici, dňa 21. októbra 2019

Predseda veriteľského výboru
Mgr. Peter Gnida
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K094530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPA SC ZV II a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 924 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37R/1/2019 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37R/1/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca s adresou kancelárie: Dunajská 25, 811 08 Bratislava,
reštrukturalizačný správca dlžníka EUROPA SC ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43
924 123, zvoláva oznámením podľa § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 19.11.2019 so začiatkom o 13:30 hod
v konferenčnej sále FOCUS v priestoroch X-BIONIC® HOTEL nachádzajúci sa v rezorte x-bionic® sphere na
adrese Dubová 33, 931 01 Šamorín.

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca s adresou kancelárie: Dunajská 25, 811 08 Bratislava,
reštrukturalizačný správca dlžníka EUROPA SC ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43
924 123, zároveň oznamuje schválenie reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom spolu s odporučením
veriteľského výboru, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.

S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu na Dunajskej 25
v Bratislave, 1. poschodie, v pracovných dňom v úradných hodinách od 8:30 hod 14:30 hod po predchádzajúcom
mailovom nahlásení sa do poradovníka nahliadnutí na mailovej adrese jelinkova@advocare.sk a následnom
potvrdení termínu nahliadnutia správcom (žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať minimálne jeden pracovný
deň pred plánovaným nahliadnutím) alebo žiadosťou účastníka plánu zaslanou na mailovú adresu
jelinkova@advocare.sk o zaslanie znenia reštrukturalizačného plánu elektronickou poštou a následným zaslaním
jeho znenia správcom na mailovú adresu účastníka plánu alebo do elektronickej schránky účastníka plánu.

Predmet rokovania schôdze bude:
1. Prezentácia, otvorenie, zistenie uznášaniaschopnosti.
2. Rozprava podľa § 147 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
3. Hlasovanie o prijatí plánu.
4. Rôzne.
5. Záver.

Pri prezentácii veritelia-fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia-právnické osoby originál alebo úradne
overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra právnickej osoby a doklad totožnosti štatutára.

Podľa § 146 odsek 4 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej
schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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plnomocenstve úradne osvedčená.

V Bratislave, dňa 23.10.2019

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, reštrukturalizačný správca

K094531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Kocian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1980
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/229/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, zn. správcu S1131,
správca dlžníka: Tomáš Kocian, trvale bytom Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava, nar. 28.04.1980 zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa
ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz
dlžníka: Tomáš Kocian, trvale bytom Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava, nar. 28.04.1980, zrušuje.

Prvý správcovský dom, k.s.

K094532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MODŘANY Slovakia, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinová 10, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 137 335
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/11/2016-S2
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/11/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU ÚPADCU
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Modřany Slovakia, a.s., IČO: 34137335,
so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Spisová značka súdu:

3K/11/2016

Spisová značka správcu:

3K/11/2016-S2

Dátum a čas konania:
Miesto konania:

22.10.2019 o 10.20 hod.
kancelária správcu na adrese Záhradnícka 41, Bratislava

PRÍTOMNÍ
·

Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 nasledovne:

1. Slovenská konsolidačná, a.s.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Vladimír Hajdák

Prezenčná listina členov veriteľského výboru tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

·

správca JUDr. Jozef Tuhovčák

PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1. Informovanie veriteľského výboru o stave konkurzného konania
2. Záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov:

1. K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru a informovanie veriteľského výboru o stave
konkurzného konania

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru Slovenskou konsolidačnou, a.s. po
dohode so správcom, správca zahájil rokovanie o 10:20 hod a privítal všetkých prítomných členov veriteľského
výboru: Slovenskú konsolidačnú, a.s.; Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. a p. Vladimíra Hajdáka.
Správca ďalej informoval veriteľský výbor vrátane novozvoleného člena o pokračujúcom priebehu súdnych sporov
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prebiehajúcich v Česku v súvislosti so spoločnosťou MODŘANY Power, a.s., výsledok týchto sporov nemožno
vopred predpokladať, ale v prípade úspechu by boli do všeobecnej podstaty zahrnuté ďalšie finančné prostriedky.
Správca je v kontakte s insolvenčným správcom v Českej republike a v zmysle sprostredkovanej informácie je
predpoklad, že konkurz by sa mohol ukončiť cca na jar budúceho roka, t.j. 2020.
K bodu 2 – Záver

Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie veriteľského výboru o 10.30 hod.

V Bratislave, dňa 22.10.2019

JUDr. Andrej Kralovič
Na základe poverenia za
Slovenská konsolidačná, a.s.
Predseda veriteľského výboru úpadcu
Modřany Slovakia, a.s.

K094533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Siegelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. , PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/433/2019/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/433/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Alena Siegelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 30.12. 1955
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: JUDr. PaedDr. Jozef Malich
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/433/2019/S1188
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Spisová značka súdneho spisu: 37OdK/433/2019

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. PaedDr. Jozef Malich, adresa kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca úpadcu Alena
Siegelová, dátum narodenia 30.12. 1955, trvale bytom Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo, týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 30 (4.
poschodie), 821 08 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 14.30 hod. Termín je
vhodné si vopred dohodnúť na tel.: + 421 2 321 86 301 resp. e-mailom: jm.konkurzy@etp-mb.sk

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca úpadcu

K094534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Siegeiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. , PaedDr. Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/433/2019/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/433/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca
adresa kancelárie správcu : Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
(ďalej len „správca“ )

Vec: Informácia
Subject: Information

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní Vám ako správca úpadcu: Alena Siegelová, Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo, dátum narodenia
30.12. 1955, (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k.
37OdK/433/2019 zo dňa 13.09. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a zároveň som bol
ustanovený za správcu úpadcu. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku t. j. 17.10. 2019, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku t. j. 18.10. 2019. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods.1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásený konkurz sa
prevažne spravuje § 167 ZKR a nasl.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie
veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v
základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti
dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto
právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko 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). Pohľadávka sa uplatňuje v
eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska
centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR).
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). 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.

According to the Direction of the Európsky Parlament a Rada (EÚ) č. 2015/848 from 20th May 2015 o European
Council, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Alena Siegelová, dátum narodenia 30.12. 1955, trvale bytom
Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the
resolution of the District Court in Bratislava I. No. 37OdK/433/2019 dated 13.09. 2019 bankruptcy was declared
on the Bankrupt´s estate. 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 ankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision §
199 sec. 9 BRA).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time
alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the
right against the affected property to handing over that, what the affected property in this consequence was
enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against property, which will be
satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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
stablishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged
in the Euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy proclamation 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 bankruptcy
trustee with rofessional diligence (§ 29 sec. 5 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. 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 Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). 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. PaedDr. Jozef Malich
správca úpadcu
trustee of the bankrupt

K094535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pudmarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 24, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/448/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Igor Pudmarčík, nar.: 13.01.1969, bytom: Hlavná 24,
900 90 Dubová, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 37OdK/448/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.:
+421 911 532 090, +421 918 747 587 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: pirsel@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Marek Piršel, správca

K094536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pudmarčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 24, 900 90 Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/448/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/448/2019
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»
(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»
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(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: Igor Pudmarčík, nar.:
13.01.1969, bytom: Hlavná 24, 900 90 Dubová, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa
08.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. OV 204/2019 dňa 22.10.2019, sp.zn.: 37OdK/448/2019,
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: : Igor Pudmarčík, nar.: 13.01.1969, bytom: Hlavná 24, 900 90 Dubová, 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 08th of October 2019 which was announced in the Commercial
Bulletin No. 204/2019 from 22th of October 2019, No. 37OdK/448/2019 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).

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 37OdK/448/2019 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 37OdK/448/2019 (§ 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. 37OdK/448/2019 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. 37OdK/448/2019 (§ 28 sec. 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

45

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

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
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
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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).

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.
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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

K094537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuráč Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovec 10389 / 18, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/211/2018 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/211/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 3.kolo

Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Vladimír Ďuráč, nar.: 29.10.1977, trvale bytom: Lieskovec 10389/18, 821
06 Bratislava – Podunajské Biskupice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
37OdK/211/2018, týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie – 3. kolo na predaj
hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Hnuteľná vec podliehajúca konkurzu, ktorá je predmetom Ponukového konania bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 177/2018 dňa 13.09.2018.
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Popis hnuteľnej veci
položky majetku položky majetku
1

Hnuteľná vec

Množstvo

osobné
vozidlo
PEUGEOT,
VIN:
VF36D9HZC21683461, AA sedan, čierna metalíza, 1
rok výroby : 2007

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

1 200,00 €

Podmienky Ponukového konania:

1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu Mgr. Matej Ambroz, Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
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5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK70 8330 0000 0044 1884 1884, vedený vo Fio banka a. s.,
pobočka zahraničnej banky.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
9. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od oznámenia o výsledku
ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
14. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

Mgr. Matej Ambroz, správca

K094538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Siegelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Jozef Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/433/2019/S1188
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/433/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. PaedDr. Jozef Malich, adresa kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca úpadcu Alena
Siegelová, dátum narodenia 30.12. 1955, trvale bytom Hamuliakovo 106/A, 900 43 Hamuliakovo (ďalej len
„úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 37OdK/433/2019 zo dňa
13.09. bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a zároveň som bol od 18.10. 2019 (nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku) ustanovený za správcu úpadcu. Týmto správca úpadcu v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom
konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/433/2019, že bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. ú. v tvare IBAN : SK48 0900 000000
0634421237, SWIFT: GIBASKBA. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia.
Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci
veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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JUDr. PaedDr. Jozef Malich, správca

K094539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živický Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starhradská 3220 / 4, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/445/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/445/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: Milan Živický, nar. 15.1.1980, bytom Starhradská 3220/4,
851 05 Bratislava, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e
- mailom na msutkova@patent-iurist.sk.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K094540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živický Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starhradská 3220 / 4, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/445/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/445/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
(ďalej len "dlžník" ) Milan Živický, nar. 15.1.1980, bytom Starhradská 3220/4, 851 05 Bratislava, Slovenská
republika oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/445/2019-12 zo dňa 23.9.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 204/2019 dňa 22.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Mária
Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 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 dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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 pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20.5.2015, as the
bankruptcy trustee of bankrupt Milan Živický, birth date: 15.1.1980, seat: Starhradská 3220/4, 851 05
Bratislava, Slovak republic I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava
I, No. 8OdK/445/2019-12 dated on 23.9.2019, published in the Government Journal No. 204/2019 on 22.10.2019
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, Slovak Republic. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy ,
but the creditors cannot excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have
to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days
beginning with the declaration on 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 the Bankrupt, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a
special registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about 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 this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the registration form shall be divided info 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 shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is
the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in 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. Registration form, which was delivered to trustee or District court cannot be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the Bankrupt.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, konkurzný správca / bankrupcy trustee
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 2687 / 143, 831 54 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/36/2017 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/36/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Ivan Maruška, nar. 27.03.1961, trvale bytom Račianska 2687/143, 831 54
Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Ing. Monika Hanulová, A. Dubčeka 14/14, Žiar nad Hronom v celkovej
sume 3.036,15 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 21.10.2019.
Mgr. Edita Rieglová, správca

K094542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERNO Group k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/17/2017 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/17/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie č.4
súpisových zložiek č.5 a č.6 všeobecnej podstaty majetku úpadcu TERNO Group k.s.
predchádzajúce zverejnenia :
OV č.2/2018 dňa 03.01.2018)
OV č.144/2019 dňa 29.07.2019
OV č.177/2019 dňa 13.09.2019
OV č. 186/2019 dňa 26.09.2019

(doplnenie o nové súpisové zložky č. 5/48, 5/49, 5/50, 5/51, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55 a oprava súp.zložky č.
5/19)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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A/ Zariadenie obchodného domu Hypernova Bardejov
približný rok obstarania hnuteľných vecí všeobecnej podstaty rok 2003

Číslo súpisovej zložky: 5/1
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na zeleninu jednostranný (model: Drôtený)
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/2
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na zeleninu obojstranný (model: Drôtený)
Počet kusov: 8 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/3
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Deliaci stroj na cesto (značka: Fortuna, model: Automat)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/4
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mixér -Miesič cesta (značka: Diosna, model: SPV)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/5
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na pečivo nízky (značka: 3-poschodový, model: Drevený)
Počet kusov: 5 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR (10 eur/ks)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 5/6
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na pečivo vysoký (značka: 4-poschodový, model: Drevený)
Počet kusov: 9 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 135,00 EUR (15 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/7
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Dvojitý drez gastro (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR (25 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/8
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Jednorez gastro (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/9
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Rotačná pec (značka: MIWE, model: Roll-in)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 Eur

Číslo súpisovej zložky: 5/10
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: IT pokladňa (PC modul), (značka: DELL, model: Windows XP)
Počet kusov: 12 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 80,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/11
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Klávesnica (značka: DELL)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Počet kusov: 12 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/12
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Monitor (značka: DELL)
Počet kusov: 12 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/13
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ručný paletový vozík (značka: BT, model: Nosnosť do 2t)
Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,00 EUR (50 eur/ks)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 5/14
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Modulárny regálový systém s prísl.
Počet kusov: 37 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 340,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/15
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína (značka: Obslužná, model: Presklená, malá 2 m)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/16
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína (značka: Obslužná, model: Presklená, veľká 5 m)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
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Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/17
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nárezový stroj (značka: S.A.M. , model: Automatický)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/18
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nárezový stroj (značka: S.A.M., model: Manuálny)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/19
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ochranný obal – Sejfer (značka: ORIS plus)
Počet kusov: 3 krabice-3000 ks

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/20
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ohrievací pult pojazdný (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/21
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Gril na kurence gastro (značka: CB, model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 EUR
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Číslo súpisovej zložky: 5/22
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Konvektomat gastro (značka: Retigo, model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/23
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl gastro (model: Drevená doska)
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (5 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/24
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína otvorená (značka: Arneg, model: Horizontálna)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
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Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2000,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/25
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Košík na pečivo (model: Prútený)
Počet kusov: 60 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 EUR (1 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/26
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vozík na prepravky
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/27
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na baner (model: Nehrdzavejúca oceľ)
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Počet kusov: 12 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/28
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl gastro (model: Plast)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (10eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/29
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl gastro (model: Plast/Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (10eur/ks)
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Číslo súpisovej zložky: 5/30
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vozík na kysnutie cesta (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 9 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/31
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Rožkový stroj (značka: Rollomat)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/32
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Samostojaci box na pečivo 4-dielny (model: Presklený vrch)
Počet kusov: 24 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
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Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 24,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/33
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Univerzálny filetovací stroj
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): spolu 50,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/34
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nafukovací bazén + 2 čerpadlá
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/35
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na žuvačky (model: Drôtený)
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Počet kusov: 50
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/36
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pokladničný box (model: bez skenera a bez váhy)
Počet kusov: 7 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka inštalované v nehnuteľnosti:

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350,00 EUR (50,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/37
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Cigaretový regál otvorený
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka:
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 EUR
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Číslo súpisovej zložky: 5/38
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Turniket (model: Vstupný)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/39
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Turniket (model: Výstupný)
Počet kusov: 14 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/40
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nákupný vozík
Počet kusov: 130 ks
Približný rok výroby: neznámy
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Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 650,00 EUR (5eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/41
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Samostojaci box otvorený (model: Drôtený)
Počet kusov: 20 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/42
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nákupný vozík (značka: Autíčko)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/43
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Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Plechový regál modulárny (model: viac typov)
Počet kusov: systém dielov viacerých typov
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 800,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/44
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína otvorená biela (značka: Modulárna, model: Prístenná)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3 000,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/45
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mraziaci box zatvorený (značka: Modulárny, model: Ostrov)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
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Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 000,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/46
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína otvorená zelená (značka: Modulárna, model: Prístenná)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 000,00 EUR (500eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 5/47
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Balička
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/48
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: germicidný žiarič
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Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/49
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: konštrukcia – háky na mäso
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 5/50
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: trezor
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súpisovej zložky: 5/51
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: jednorazové plastové nádoby
Počet kusov: 1 paleta
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Bardejov, Mlynská 2777/2, Bardejov
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

B/ Zariadenie obchodného domu Hypernova Zvolen
približný rok obstarania hnuteľných vecí všeobecnej podstaty rok 2002

Číslo súpisovej zložky: 6/1
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ručný paletový vozík (značka: BT, model: Nosnosť do 2 t, krátky)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/2
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Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ručný paletový vozík (značka: BT, model: Nosnosť do 2 t, dlhý)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 40,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/3
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vysokozdvižný paletový vozík (značka: BT, model: Elektrický)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR (50,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/4
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vysokozdvižný paletový vozík (značka: BT, model: Diesel)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: -
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 550,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/5
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Dvojitý drez gastro (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,00 EUR (25,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/6
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mraziaci box otvorený (značka: Modulárny, model: Ostrov)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1500,00 EUR (750,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/7
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mäsiarske stojany s hákmi
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
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Deň vydania: 28.10.2019

Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 15,00 EUR (7,50eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/8
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl gastro (model: Plast)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (10,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/9
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl gastro (model: plast/nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (10,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/10
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
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Popis: Pílka na mäso
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/11
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Regál (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 5 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 EUR (2,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/12
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nárezový stroj (značka: S.A.M., model: Automatický)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: -
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/13
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nárezový stroj (značka: S.A.M., model: Manuálny)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/14
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Vozík na kysnutie cesta (model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30 EUR (5,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/15
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Modulárny policový systém (značka: Modrý, model: Plechový)
Počet kusov: 40 ks
Približný rok výroby: neznámy
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Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (0,50 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/16
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pracovný stôl gastro (model: Drevená doska)
Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20 EUR (5,00 Eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/17
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Rotačná pec (značka: MIWE, model: Roll-in)
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/18
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
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Popis: Ochranný obal – Sejfer (značka: ORIS plus)
Počet kusov: 3 palety
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/19
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na žuvačky (model: Drôtený)
Počet kusov: 50
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/20
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nádoba gastro (model: Plastová)
Počet kusov: 35
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: -
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/21
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Balička do prieťažnej fólie
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60 EUR (10eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/22
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Plech na kysnutie cesta
Počet kusov: 80 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 400,00 EUR (5,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/23
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ošatka na kysnutie chleba
Počet kusov: 80 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
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Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR (1,25 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/24
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Samostojaci box otvorený (model: Drôtený)
Počet kusov: 10 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 70,00 EUR (7,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/25
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na zeleninu jednostranný (model: Drôtený)
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,00 EUR (1,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/26
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Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na zeleninu obojstranný (model: Drôtený)
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 6,00 EUR (1,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/27
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Gril na kurence gastro (značka: CB, model: Nehrdzavejúca oceľ)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/28
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: IT pokladňa (PC modul), (značka: DELL, modul: Windows XP)
Počet kusov: 20 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: -
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 EUR (3,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/29
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Klávesnica (značka: DELL)
Počet kusov: 20 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR 1,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/30
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Monitor (značka: DELL)
Počet kusov: 20 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR 1,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/31
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Váha
Počet kusov: 6 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu

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

83

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 60,00 EUR (6eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/32
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Skladovacia klietka (model: na alkohol)
Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/33
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Turniket (model: Vstupný)
Počet kusov: 1ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/34
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nákupný vozík
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Počet kusov: 145 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 435,00 EUR (3,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/35
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Pokladničný box (model: bez skenera a bez váhy)
Počet kusov: 7 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 350,00 EUR (50,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/36
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Turniket (model: Výstupný)
Počet kusov: 8 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 240,00 EUR (30,00 eur/ks)
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Číslo súpisovej zložky: 6/37
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mlynček na kávu
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,00 EUR (10,00 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/38
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Mixér - Miesič cesta (značka: Diosna, model: SPV)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/39
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Deliaci stroj na cesto (značka: Fortuna, model: AUTOMAT)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
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Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 300,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/40
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Rožkový stroj (značka: Rollomat)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/41
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Modulárny regálový systém
Počet kusov: 52 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 210,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/42
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na pečivo nízky (značka: 3-poschodový, model: Drevený)
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Počet kusov: 4 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,00 EUR (2,50 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/43
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Stojan na pečivo vysoký (značka: 4-poschodový, model: Drevený)
Počet kusov: 5 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12,00 EUR (2,40 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/44
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Plechový regál modulárny (model: viac typov)
Počet kusov: systém dielov viacerých typov
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: -
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Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 800,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/45
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína otvorená zelená (značka: Modulárna, model: Prístenná)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/46
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína otvorená biela (značka: Modulárna, model: Prístenná)
Počet kusov: 2 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/47
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Samostojaci box na pečivo 4-dielny (model: Presklený vrch)
Počet kusov: 10 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
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Deň vydania: 28.10.2019

Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 12,00 EUR (1,20 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/48
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Chladiaca vitrína otvorená (značka: Arneg, model: Horizontálna)
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 200,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/49
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Balička balíkov
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,00 EUR
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Číslo súpisovej zložky: 6/50
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nerezové regále, plné
Počet kusov: 20 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: inštalované v nehnuteľnosti
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR (2,50 eur/ks)

Číslo súpisovej zložky: 6/51
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Ručný VZV značka BT, krátky
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 22.07.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 75,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/52
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: cigaretový pult
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
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Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/53
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: konštrukcia – háky na mäso
Počet kusov: 3 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/54
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: jednorazové plastové nádoby
Počet kusov: 1 paleta
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 50,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/55
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: vianočné kreslo
Počet kusov: 1 ks
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Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 25,00 EUR

Číslo súpisovej zložky: 6/56
Typ súpisovej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: cigaretový regál otvorený
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: neznámy
Stav opotrebovanosti: primeraný k svojmu používaniu
Deň zaradenia/deň zápisu: 04.10.2019
Miesto uloženia: OC Zvolen, Rákoš 8141/18, Zvolen
Poznámka: Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,00 EUR

JUDr. Karol Kovár, správca

K094543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salaj Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/449/2019 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/449/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ľuboš Janček, správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Salaj Ivan, nar.
23.06.1957, Poľná 623/5, 90066 Vysoká pri Morave, oznamuje, že do spisu č. 8OdK/449/2019 S1214 je možné
nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 13.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Dubová 3156/14,
900 25 Chorvátsky Grob. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu sa oznamujú písomne na
adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: 0907290493 alebo e-mailom na adrese:
lubos.jancek@centrum.sk.
Ing. Ľuboš Janček, správca
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K094544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Salaj Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 623/5, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/449/2019 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/449/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ľuboš Janček, ako správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Salaj Ivan, nar.
23.06.1957, Poľná 623/5, 90066 Vysoká pri Morave , podľa ustanovenia §167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) Zák.
č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamuje bankový účet vedený mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, pod č.ú.
v tvare IBAN: SK60 8360 5207 0042 0395 6393, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo urobené v súlade s ustanoveniami § 32 Zák. č. 7/2005 Z.z. v
platnom znení.
Ing. Ľuboš Janček, správca

K094545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jakubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2714/18, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/274/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/274/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Bratislave, dňa 23.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K094546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Herberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/434/2019 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/434/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8OdK/434/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Pavel Herberger, nar. 14.04.1981, Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Laurinská 3/A, 811 01
Bratislava – Staré Mesto, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný
deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo
telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K094547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Herberger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/434/2019 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/434/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Pavel Herberger, nar. 14.04.1981, Kopčianska 2970/88, 851 01 Bratislava,
týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom
popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB
a.s..
Podľa 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.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K094548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kujan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 6, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám., vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/449/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/449/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Peter Kujan, Lipová 6, 901 01 Malacky, narodený: 04.11.1973, oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na Odborárskom námestí 3,
vchod z ulice Májkova 3, v Bratislave a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 15.00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na office@ak-glemba.sk.
V Bratislave dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K094549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kujan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 6, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám., vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/449/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/449/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kauciu
možno zložiť na b.ú. vedený v SLSP, a.s. SK0611000000002617977531. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byt zložená samostatná kaucia.
V Bratislave dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K094550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kobelár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2241/2, 841 01 BratislavaDúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/478/2018 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/478/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní spis. zn.: 37OdK/478/2018 vedenom na Okresnom súde Bratislava I, na majetok dlžníka:
Ján Kobelár, nar.: 02.11.1946, trvale bytom Miestny úrad Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2241/2, 841 01 Bratislava,
správca JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, značka správcu: S
1462 týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Počas konkurzu správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal
najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka a iných osôb.
Správca zároveň vykonal vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú
súčinnosť. Správca zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok.
Poučenie:
V zmysle § 167 v ods. 1 ZKR, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez
zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
V Bratislave, dňa 23.10.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K094551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borbély František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodálova 468/12, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2015 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Označenie úpadcu: František Borbély, nar. 02.06.1970, trvalý pobyt Hodálova 468/12, 841 04 Bratislava
Sp. zn. súdu: 4K/37/2015
Sp. zn. správcu: 4K/37/2015 S1666

1. Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.09.2015, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
02.10.2015 čiastka 189/2015 č. konania K021552, ktorý bol vyhlásený na základe uloženého trestu prepadnutia
majetku na majetok subjektu – František Borbély, nar. 02.06.1970, trvalý pobyt Hodálova 468/12, 841 04
Bratislava (ďalej len „úpadca“ a “konkurz“). Zároveň týmto uznesením som bol ustanovený do funkcie správcu
úpadcu. Konkurz bol vyhlásený za malý.
V predmetnom konkurze prihlásili nezabezpečený veritelia 9 pohľadávok, jednalo sa o pohľadávky zapísané v
zozname pohľadávok pod č. 1 až 9 vo výške 644579,86 EUR. V prihlásenej výške bola zistená len pohľadávka
zapísaná pod č. 1 v zozname pohľadávok. Ostatné pohľadávky boli popreté buď len príslušným orgánom –
dočasným správcom Slovenskou republikou v časti (pohľadávka č. 8 a 9 zapísaná v zozname pohľadávok) alebo
aj správcom aj príslušným orgánom Slovenskou republikou v celku (pohľadávky zapísané v zozname pohľadávok
pod č. 2 až 7). Na popreté pohľadávky správca tvorí rezervu s tým, že vo vzťahu k ostatnému výťažku
dosiahnutého speňažovaním pristúpil v zmysle § 98 ods. 2 ZKR k zostaveniu tohto čiastkového rozvrhu.
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Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil dňa 01.12.2015 súpis majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol následne dňa 07.12.2015 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 234/2015 pod č. K026455. ďalej
bol súpis majetku všeobecnej podstaty 2x doplnený – 02.05.2016 a 20.07.2017 tak ako boli tieto skutočnosti
zverejnené v OV čiastka 88/2016 zo dňa 09.05.2016 č. k. K010625 a v OV čiastka 141/2017 zo dňa 25.07.2017 č.
k. K018501. Spísaný a do dnešného dňa speňažený majetok -nehnuteľnosti a aj niektoré hnuteľné veci - boli
následne v priebehu konkurzu ohodnotené znalcom ako vyplývalo aj z jednotlivých zverejnení v OV pri
speňažovaní. Do dnešného dňa došlo k speňaženiu všetkého známeho majetku, ktorý bol v dispozícii správcu
okrem prípadu ak vo veci prebiehajú súdne konania alebo sa pátra po veci.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom sú vyvolané nasledovné stále prebiehajúce spory – 5Cbi/7/2016, 8Cbi/7/2016, 1Cbi/7/2016,
9cbi/7/2016, 8Cbi/1/2017(podané späťvzatie žaloby o vyporiadanie spoluvlastníctva), 4Cbi/7/2016 (spojenie
s 2Cbi/7/2016). Pohľadávka z konania 17Up/773/2018 je vymáhaná už v exekučnom konaní. V konaní sp. zn.
11Up/150/2019 došlo k plneniu protistrany v celej výške.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne a vždy na základe pokynu príslušného orgánu – viď:
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/obchodnyVestnik/oznamyList.xhtml?konanieId=4522.
2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh rozvrhu výťažku z majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa úpadcu
vyhotovený podľa § 96 ZKR v spojitosti s § 98 ods. 2 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 644579,86 EUR
Rezerva incidenčné konania: 700000,00 EUR
Suma výťažku zo speňažovania vstupujúca do čiastkového rozvrhu výťažku k 25.10.2019: 226554,62 EUR
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate vstupujúca do čiastkového rozvrhu výťažku k 25.10.2019: 96315,69
EUR
Suma na rozvrhnutie:
Poradové číslo
1/BA

Veriteľ
Hl. mesto SR Bratislava

Prihlásená suma v EUR
6194,25

Zistená pohľadávka v EUR
6194,25

2/IM

Ingrid Matejková

367111,89

Incidenčná žaloba

N/A

3/IM

Ingrid Matejková

32000

Incidenčná žaloba

N/A

4/ZŠ

Zuzana Šebestová

164785,07

Incidenčná žaloba

N/A

5/ZŠ

Zuzana Šebestová

15000

Incidenčná žaloba

N/A

6/OB

Oľga Borbélyová

54122,88

Incidenčná žaloba

N/A

7/OB

Oľga Borbélyová

5000

Incidenčná žaloba

N/A

8/BPP

Bytový podnik Petržalka

290,64

9/BPP

Bytový podnik Petržalka

Uspokojenie v %
100

50
145,32 v zbytku Incidenčná žaloba
37,56 v zbytku Incidenčná žaloba

75,12
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Suma na vydanie § 107a ods. 2 písm. d): 130238,93 EUR
Poučenie správcu: V súlade s ustanovením § 96 a § 98 ods. 2 ZKR týmto predkladám návrh čiastkového
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty a súčasne určujem príslušnému orgánu lehotu 15 dní na jeho schválenie.
Lehota začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia návrhu čiastkového rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku. Zároveň žiadam veriteľov o oznámenie čísla na výplatu výťažku zo speňažovania a príslušný orgán
o uvedenie účtu na vydanie sumy §107a ods. 2 písm. d).
V Bratislave dňa 25.10.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K094552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Tóth Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/442/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/442/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
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Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
: Bc. Marek TÓTH, nar. 14.11.1987, Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k..: 8OdK/442/2019-12 zo dňa 23.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the trustee of bankrupt, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No.
8OdK/442/2019-12 dated on 23th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Bc.
Marek TÓTH, date of birth 14.11.1987, permanently residing Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 22.10.2019. Dňom
23.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was published on 22th of Oktober 2019. Bankruptcy was declared
on 23th of Oktober 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
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uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu na adresu sídla : JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831
04 Bratislava, Slovenská republika.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Karol Kovár, with residence at Vajnorská 8/A,
831 04 Bratislava, Slovakia.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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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. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the
Articles No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th
2015.
JUDr. Karol Kovár, správca

K094553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Tóth Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/442/2019 S310
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/442/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. : 8OdK/442/2019-12 v znení zo dňa 23.09.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 204/2019 vydanom dňa 22.10.2019, bol dňom 23.10.2019 vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Bc. Marek TÓTH nar. 14.11.1987, Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava a súčasne bol do
funkcie správcu ustanovený JUDr. Karol KOVÁR, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka
správcu S310.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 druhej vety za bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského
spisu, spis. zn. 8OdK/442/2019 S310 v kancelárii správcu v Bratislave na Vajnorskej ulici, orientačné číslo 8/A v
pracovných dňoch od 09.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 16.00 h. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie správcu: Vajnorská 8/A,
831 04 Bratislava alebo telefonicky na telefónne číslo: +421 2 55568213, prípadne mailom na adresu
zitna@plg.sk. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.
JUDr. Karol KOVÁR, správca

K094554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Tóth Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/442/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/442/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na popieranie pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 8OdK/442/2019-12 v znení zo dňa 23.09.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 204/2019, vydanom dňa 22.10.2019, bol dňom 23.10.2019 vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu : Bc. Marek TÓTH, nar. 14.11.1987, Toryská 5056/15, 821 07 Bratislava a súčasne do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04
Bratislava, značka správcu S310.
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Správca týmto v súlade s ustanovením § 32 ods.21 Zákona NR SR č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý je pre potreby účinnosti popretia pohľadávky veriteľom (§32
ods.7 písm.b) ZKR), resp. pre potreby podania návrhu na určenie pohľadávky popretej iba veriteľom (§32 ods.11
ZKR) nutné preukázateľne, riadne a včas zložiť preddavok na trovy konania, je vedený v Tatra banke a.s. : IBAN :
SK6911000000002947041816

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Špecifický symbol:

084422019

Správa pre prijímateľa:

označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,-EUR a najviac 10.000,-EUR.
Preddavok na trovy konania sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavku na trovy konania sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí,
ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku Správca vráti zložiteľovi.
Povinnosť zložiť preddavok na trovy konania nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§3 ods.1
Zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
JUDr. Karol Kovár, správca

K094555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matej Šípoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/444/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/444/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Drevárska 23, Pezinok, v pracovných dňoch od 9.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo 0907
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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775157 alebo elektronicky na adresu: viera.franova@skdp.sk. V Pezinku dňa 23.10.2019. JUDr. Ing. Viera
Fraňová, správca.

K094556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Danihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/257/2019 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvency k.s., správca dlžníka Janette Danihelová, trvale bytom Stavbárska 5178/40, 821 07 Bratislava, dátum
nar.: 17.08.1974 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, 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 v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K094557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Cyril Dubeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Landavova 3144/6, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/446/2019 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/446/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvency k.s., správca dlžníka Dominik Cyril Dubeň, trvale bytom Landavova 3144/6, 841 01 Bratislava, dátum
nar.: 12.08.1994, v súlade s ustanovením § 32, ods. 7 pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávky iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s., číslo IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K094558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Cyril Dubeň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Landavova 3144/6, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/446/2019 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/446/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Insolvency k.s., správca dlžníka Dominik Cyril Dubeň, trvale bytom Landavova 3144/6, 841 01 Bratislava, dátum
nar.: 12.08.1994, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 09:00 do 12.00 a 13:00 do 16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č. 0950 411 267 alebo e-mailom na m.viskup.spravca@gmail.com.

K094559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janeček Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 1399 / 8, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1980
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/315/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/315/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Juraj Janeček, nar. 11.12.1980, trvale bytom Dlhá 1399/8, 900 31 Stupava,
týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Bratislave, dňa 23.10.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K094560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janeček Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 1399 / 8, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1980
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/315/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/315/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Juraj Janeček, nar. 11.12.1980, trvale bytom Dlhá 1399/8, 900 31 Stupava,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislave, dňa 23.10.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K094561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Macúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie padlých hrdinov 1407/6A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/432/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/432/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Peter Macúch, nar. 20.03.1984, Námestie padlých hrdinov 1407/6A,
900 28 Ivanka pri Dunaji, sp.zn. 37OdK/432/2019 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od
9.30 do 15.30 h. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na adrese:
judr.veternikova@gmail.com
JUDr. Mária Veterníková, správca

K094562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Macúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie padlých hrdinov 1407/6A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/432/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/432/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Veterníková, správca dlžníka Peter Macúch, nar. 20.03.1984, Námestie padlých hrdinov 1407/6A,
900 28 Ivanka pri Dunaji, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje veriteľom, že kauciu pri popieraní pohľadávok iných
veriteľov je možné skladať na bankový účet vedený vo VÚB, a.s., pobočka Bratislava - Paríčková, číslo účtu:
SK68 0200 0000 0013 6690 2353, pričom variabilným symbolom je číslo popretej pohľadávky v zozname
pohľadávok. Do zoznamu pohľadávok môžu veritelia nahliadnuť v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu
pohľadávok dohodnite vopred telefonicky na č.: 0918 804 193.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Mária Veterníková, správca

K094563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 927 631
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/27/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/27/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu dňom 31.10.2019

1. Predmet speňaženia
Správca dňom 31.10.2019 vyhlasuje na základe záväzného pokynu súdu vykonávajúceho pôsobnosť veriteľského
výboru prvé kolo ponukového konania na speňaženie nasledovného majetku úpadcu zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty a zverejneného v Obchodnom vestníku č. OV 4/2017 dňa 05.01.2017 pod č. K000261:
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Jana Gukkerová, bytom Matúškovo 633, 925 21 Matúškovo, vo výške
12.500,00 EUR, právny dôvod: zmluvná pokuta podľa § 11 ods. 2 ZKR, súpisová hodnota: 12.500,00 EUR
(ďalej len „Pohľadávka“).
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu ponukového konania poskytne správca telefonicky na tel. č. 0908 98
99 77 alebo mailom: bratislava@irkr.sk. Správca na požiadanie sprístupní podrobnú dokumentáciu k
Pohľadávke vo vopred dohodnutom termíne.

2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávku v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o postúpení
pohľadávky.

3. Podmienky ponukového konania
Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr pätnásty (15.) kalendárny
deň odo dňa vyhlásenia príslušného kola ponukového konania do 16:00 hod., t.j. do 14.11.2019 do 16:00
hod. Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz TELEKOMUNIKATION & MORE
s.r.o., záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude
doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní a čestné vyhlásenie
záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania.

4. Vyhodnotenie ponukového konania
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. V prvom kole ponukového konania nesmie
byť cena nižšia ako 100 % súpisovej hodnoty Pohľadávky.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr posledný deň lehoty, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená určeným spôsobom sa neprihliada. Na ponuku, ktorá neobsahuje určené údaje
sa neprihliada. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole ponukového konania
sa neprihliada. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu v tom istom kole sa neprihliada.
Správca v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí, pričom
víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za Pohľadávku. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve
záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote, ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku.
O vyhodnotení ponukového konania, ako aj dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada vyhotoví správca zápisnicu.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorí splní podmienky ponukového konania, ponúkne
najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotený ako víťaz.
Úspešný záujemca je povinný do päť dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom zmluvu o
postúpení pohľadávky, pričom odplata je splatná do troch dní odo dňa podpisu zmluvy, pohľadávky prejdú na
úspešného záujemcu až po úhrade odplaty za postúpenie pohľadávky.

5. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia dôvodu, a to až do podpisu zmluvy o
postúpení pohľadávky.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K094564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Vöröš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 37, 906 12 Hradište pod Vrátnom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/237/2019 S1772
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
25OdK/237/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Ivan
Vöröš, bytom Hlavná 37, 90612 Hradište pod Vrátnom, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula 16.9.2019 bola dňa 15.10.2019 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej výške 1.871,16 EUR veriteľa Prima banka Slovensko,a.s., so
sídlom Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31575951. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR
bola dňa 15.10.2019 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 5.
V Dun.Strede, 22.10.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa

K094565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 1032/51, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/98/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/98/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Korzo Bélu Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “
správca “) dlžníka Dušan Bartoš, nar. 7.6.1950, bytom Pažitná 1032/51, 91701 Trnava, ( ďalej len “ úpadca
“)podľa ustanovenia § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 3. kolo
na predaj majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľností dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 3. kole
minimálne za cenu vo výške 60% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 1.161,70,- EUR.
Úspešným účastníkom ponukového konania v 3. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti BRATIS,spol. s.r.o., sídlom Rybníkova 13, 91701
Trnava, IČO: 31425674.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Korzo Bélu
Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Podobne správca odmietne aj neúplne ponuky.
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4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

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

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 28OdK/98/2019 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V
prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne žreb správcu.
8.

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

9.

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

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50%
kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
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nehnuteľností až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 23.10.2019
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka

K094566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.5.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2017 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Václav Sosna správca úpadcu: Lucia Horváthová, nar. 17.5.1982, Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská
Streda, v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.

Poučenie:
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý 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 ňu
neprihliada.

JUDr. Václav Sosna
správca
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K094567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.5.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2017 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

2. Iná majetková hodnota, poskytnutá peňažná náhrada v zmysle § 63 ods. 1 ZKR ; súpisová hodnota 2.000,00
eur

K094568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Šišolák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.2.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/280/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/280/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

Hyundai

typový rad:

Accent

farba:

žltá metalíza zlatá

rok výroby:

2003

VIN:

KMHCG51VP3U191545

EČV:

SE 607 BT

stav: obvyklý veku a bežnému opotrebeniu, poškodený lak
súpisová hodnota: 900,- eur

K094569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kmeťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pečeňany 111, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
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Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/257/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/257/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Hurtiš, ul. Matice slovenskej 17,Prievidza 97101, správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír
Kmeťo , nar. 31.8.1973, trvale bytom Pečeňany 111, 95636, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k.
22OdK/257/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.1
veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. , Československej armády 954/71 , IČO 24785263
prihlásená suma: 56,34.-eur

poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1.2
veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. , Československej armády 954/71 , IČO 24785263
prihlásená suma: 430,20.-eur

K094570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Šándor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/217/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/217/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Šándor , nar. 18.7.1958, trvale bytom 97101 Prievidza , vyhlasuje
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 2. verejné ponukové konanie na predaj majetku zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018
označené ako K098071( hnuteľný majetok -osobné motorové vozidlo ) :

Podmienky verejného ponukového konania :
·
·

·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/217/2018
neotvárať“ na adresu správcu : JUDr. Jozef Hurtiš, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka
musí obsahovať predmet kúpy- označenie Pohľadávka podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom
vestníku č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018, Typ súpisovej položky: peňažná pohľadávka – samostatne
uviesť ponúkanú cenu,
záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907 893990
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu
otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk, o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny
podklady k danej pohľadávke si je možné vyzdvihnúť u správcu konkurznej podstaty
správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť neprimeranú ponuku. Primeranosť ponuky
posudzuje správca konkurznej podstaty

K094571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Michal Ďuriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 565/565, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/256/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/256/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Michal Ďuriš, nar. 23.1.1986, trvale bytom Záhradná 565/565, 018 63 Ladce , podnikajúci pod
obchodným menom Michal Ďuriš BAMITA s miestom podnikania Záhradná 565/565, 018 63 Ladce vyhlasujem
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 1. verejné ponukové konanie na predaj majetku zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 256/2018 zo dňa 21.12.2018.

Podmienky verejného ponukového konania :
·
·

·
·
·

·
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/256/2018
neotvárať“ na adresu správcu : JUDr. Jozef Hurtiš, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka
musí obsahovať predmet kúpy- označenie hnuteľného majetku podľa špecifikácie zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018, ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u
právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej
osoby
spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0915570856
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo VUB banke
IBAN: SK 8602000000000061849382 s uvedením variabilného symbolu -spisovú značku konkurzu
(40OdK/256/2018)
otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
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hľadiska výšky ponúkanej ceny, v I. ponukovom konaní minimálne za súpisovú hodnotu, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č 246/2018 zo dňa 21.12.2018

K094572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štábel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 146 / 11, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/469/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/469/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, S1531, správca dlžníka Peter Štábel, nar.
10.06.1954, trvale bytom M. Rázusa 146/11, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika (ďalej len "Dlžník"),
týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti
na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje
III. kolo ponukového konania
na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019, a to:
Typ
Dôvod
Súpisová
Poradové súpisovej
Spoluvlastnícky Deň
zapísania hodnota
Deň
Opis súpisovej zložky majetku
Podstata
číslo
zložky
podiel
zapísania majetku do majetku v
zaradenia
majetku
súpisu
EUR
Automobil značky RENAULT LAGUNA, ečv.:
TN308CU, VIN: VF1K560G515336742, farba:
zelená metalíza pastelová, druh karosérie AC
Majetok
kombi,
dátum
prvej
evidencie
Hnuteľná
dlžníka
1
27.09.1996
, 1/1
03.09.2019
všeobecná 03.09.2019
vec
podliehajúci 200,00
opotrebenie: 90%, primerané veku, má EK aj
konkurzu
TK – platné do 15.10.2020, nachádzajúci sa v
Trenčianskej Teplej na adrese trvalého pobytu
dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Štábel AUTO – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v
zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a spisovú značku 38OdK/469/2019 a v prípade fyzickej osoby
svoje meno a priezvisko a spisovú značku 38OdK/469/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech
uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
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3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie
zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu
v príslušnom registri.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Trenčíne dňa 23.10.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Štábel

K094573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Figura Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 294, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/642/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/642/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Ivan FIGURA– 40OdK/642/2019
V konkurze dlžníka Ivan FIGURA, nar. 02.06.1967, trvale bytom 913 07 Bošáca, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 17.10.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K094574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Figura Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 294, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/642/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/642/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Ivan FIGURA– 40OdK/642/2019
V konkurze dlžníka Ivan FIGURA, nar. 02.06.1967, trvale bytom 913 07 Bošáca, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 17.10.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K094575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 44, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/656/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/656/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Renáta VAŠKOVÁ– 38OdK/656/2019
V konkurze dlžníka Renáta VAŠKOVÁ, nar. 06.11.1973, trvale bytom Turá Lúka 44, 907 03 Myjava, občan SR,
na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
v Považskej Bystrici, 23.10.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K094576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vašková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 44, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1973
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/656/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/656/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Renáta VAŠKOVÁ– 38OdK/656/2019
V konkurze dlžníka Renáta VAŠKOVÁ, nar. 06.11.1973, trvale bytom Turá Lúka 44, 907 03 Myjava, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 23.10.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K094577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kukučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná ulica 2596/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/409/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/409/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

1)poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1 Veriteľ : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na
území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom
Karadžičová 2 Bratislava, sídlo spoločnosti Boulevard Haussmann 1, Paríž Francúzsko, IČO:
542097902 Prihlásená suma: 44 158,57.-eur

K094578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kukučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná ulica 2596/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/409/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/409/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Jana Kukučková, nar. 29.3.1977, trvale bytom Južná ulica 2596/6, Nové Mesto nad
Váhom, na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/409/2019 zo dňa
24.6.2019, oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a
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doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice
Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a
od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne
na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0908561946.

K094579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kukučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná ulica 2596/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/409/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/409/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K094580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Gross
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tužina 227, 972 14 Tužina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/491/2019 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/491/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlm: Pri Rajčianske 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467
Prihlásená suma: 400,85,-Eur (prihláška 1)
Prihlásená suma: 28,21,-Eur (prihláška 1)

K094581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/87/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/87/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

VYLÚČENIE

SÚPISOVEJ

Deň vydania: 28.10.2019

40OdK/87/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

ZLOŽKY MAJETKU ZO

SÚPISU

JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Katarína MALÍKOVÁ, nar. 28.05.1974, trvale bytom
Potočná 1480/26, 972 51 Handlová, občan SR vylučujem majetok zo súpisu všeobecnej podstaty pod
poradovým číslom súpisu 1./, a to 3.izbový byt v podiele ¼, nakoľko po predložení znaleckého posudku, ktorý
vypracoval Znalec Ing. Miroslav Hamáček, Vrbany č. 349, 972 24 Diviacka Nová Ves pod číslom 155/2019,
v zmysle ktorého určil hodnotu bytu na 39.900,-Eur, a teda podiel dlžníčky 1/4 predstavuje sumu 9975,-Eur,
pričom dlžníčka si uplatnila nepostihnuteľnú časť svojho obydlia.
V Považskej Bystrici, dňa 23. októbra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K094582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kocúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725/5A, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/54/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/54/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Na základe skutočností, že sa do konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ , 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
Anna Kocúrová nar. 28.12.1969, bytom Kasárenská 1725/5A, 91101 Trenčín , uznesením Okresného súdu
Trenčín pod sp. zn. 38OdK/54/2019 zo dňa 20.2.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
40/2019 zo dňa 26.2.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anna Kocúrová
nar. 28.12.1969, bytom
Kasárenská 1725/5A, 91101 Trenčín uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/54/2019 zrušuje.

K094583
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:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, značka správcu S1658, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Jarmila Oláhová, nar. 7.3.1965, trvale bytom 958 01 Partizánske, sp. zn.
40OdK/283/2019 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 zverejňuje súpis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 28.10.2019

všeobecnej podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Malá Čausa, obec Malá Čausa, okres Prievidza
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2 LV Okres, Obec, Kat. územie
1
30
zastavaná plocha a nádvorie 313
150 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
2
27
záhrada
586
171 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
3
28
záhrada
299
171 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
4
29
záhrada
90
172 Prievidza, MALÁ ČAUSA, Malá Čausa
Súpisová hodnota

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

Spoluvl. podiel
3/480
9/320
9/320
9/640

Hodnota v €
50,00
50,00
20,00
10,00
130,00 €

22.10.2019
§ 167h ods. 1 ZKR

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 499, okres Prievidza, obec MALÁ ČAUSA, katastrálne územie
Malá Čausa a LV č. 498 okres Prievidza, obec MALÁ ČAUSA, katastrálne územie Malá Čausa:
Rodinný dom so súpisným číslom 56 nachádzajúci sa na parcele č. 334 nachádzajúce sa na LV č. 499,
okres Prievidza, obec MALÁ ČAUSA, katastrálne územie Malá Čausa, spoluvlastnícky podiel 6/160 a 1/16
a priľahlé pozemky:
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúci sa na parcele č. 334 vo výmere 417 m2
nachádzajúce sa na LV č. 499, okres Prievidza, obec MALÁ ČAUSA, katastrálne územie Malá Čausa,
spoluvlastnícky podiel 6/160 a 1/16
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie nachádzajúci sa na parcele č. 333/3 vo výmere 123 m2
nachádzajúce sa na LV č. 498, okres Prievidza, obec MALÁ ČAUSA, katastrálne územie Malá Čausa,
spoluvlastnícky podiel 9/320
Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 166d ods. 1 ZKR: „Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci
s príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku
ako svoje obydlie.“
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."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K094584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Brandis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 5/3, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/132/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/132/2019
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. Správca
zistil, že dlžník vlastní osobné motorové vozidlo, ktoré zapísal do súpisu všeobecnej podstaty. Súpis všeobecnej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 121/2019 dňa 25.06.2019. V treťom kole ponukového konania
bolo vozidlo speňažené za kúpnu cenu 153,- €. Náklady konkurzu v súlade s ustanovením § 167t ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení však predstavujú sumu 166,42 € (poštovné 1,70 €,
osvedčenie podpisu 2,- €, paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 150,- €, práca s registrom úpadcov
12,72 €). Nakoľko nebol zistený žiadny iný 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 Daniel Brandis, nar. 20.12.1972,
trvale bytom Petra Jilemnického 5/3, 018 51 Nová Dubnica 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 Daniel Brandis, nar. 20.12.1972, trvale bytom Petra Jilemnického
5/3, 018 51 Nová Dubnica zrušuje.

K094585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 684 / 10, 972 12 Nedožery-Brezany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22K/5/2016 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22K/5/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku.
V konkurznej veci úpadcu Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany,
štátny občan SR, správca v súlade s § 101 ods. 1 ZKR zverejňujem návrh konečného rozvrhu výťažku, pričom
tento je potrebné schváliť v lehote 30 dní.

I.

Všeobecná časť

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22K/5/2016zo dňa 15.11.2016 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 223/2016 zo dňa 22.11.2016 pod číslom zverejnenia K026388 bolo začaté konkurzné konanie voči úpadcovi
Dušan Hruška, nar. 04.09.1977, bytom Družby 684/10, 972 12 Nedožery - Brezany. Konkurz na úpadcu bol
vyhlásený uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22K/5/2016-29 zo dňa 28.11.2016 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016 pod číslom zverejnenia K027285.
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 17/2017 zo dňa 25.01.2017 pod č. K001697.
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 48/2017 zo dňa 09.03.2017 pod č.
K005240, v OV č. 166/2017 zo dňa 30.08.2017 pod č. K024118, v OV č. 167/2018 zo dňa 30.08.2018 pod č.
K063886 a v OV č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018 pod č. K083892.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurznom konaní bol zapísaný majetok len do všeobecnej podtstaty.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 06.03.2017. Nakoľko sa na schôdzi veriteľov nezúčastnil žiadny veriteľ, táto
schôdza nebola uznášania schopná a nebol na nej zvolený zástupca veriteľov. Vzhľadom na skutočnosť, že na 1.
Schôdzi veriteľov úpadcu sa nepodarilo zvoliť zástupcu veriteľov, podľa § 37 ods. 1 ZKR pôsobnosť zástupcu
veriteľov vykonáva súd.
Do konkurzu si prihlásili pohľadávky títo nezabezpečení veritelia:
ČÍSLO
POHĽ.
1/P
2/T
3/K
4/E

Prihlásená suma ZISTENÁ SUMA
€
€
1 585,18
1 585,18
6 415,49
6 415,49

VERITEĽ

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova 25, BA, IČO 35792752,
Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 BA, IČO 00686930,
KRUK Česká aSlovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7, Hradec Králové,
IČO 24785199
1 942,00
EOS KSI Slovensko, s.r.o.Pajštúnska 5, Bratislava, IČO 35724803
5 224,00
Spolu:
15 166,67

1 942,00
5 224,00
15 166,67

Správca zostavil som tento konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v zmysle § 96 ods. 5 ZKR a § 101
ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu. V rámci konkurzného konania neboli vedené
žiadne spory o určení pohľadávok ani žiadne spory, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.
Pred zostavením rozvrhu v zmysle § 96 ods. 2 ZKR správca zostavil som zoznam pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do tejto všeobecnej podstaty, z ktorej sa
rozvrh zostavuje; v zozname som uviedol poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate
uspokojené. Zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej
podstaty správca som oznámil veriteľom zverejnením v Obchodnom vestníku č. 214/2018 zo dňa 07.11.2018 pod
č. K084819.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR nikto z oprávnených osôb v stanovenej lehote nenamietol u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate.
Správca predkladám v zmysle § 101 ods. 1 ZKR tento Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
na schválenie príslušnému orgánu.
I.

Rozvrhová časť

Výťažok zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty:

Číslo
zložky

sup.

popis

D/1

BMW
525
TDS,
WBADG710X0BW90524

PD836ET,

H/1

Hotovosť zložená úpadcom

H/2

Nespotrebovaná časť preddavku

H/3

OTP-Odmena za prihlásenie do IB

H/4-26

Iné peňažné pohľadávky
spolu:

WIN

výťažok

Odmena z výťažku v %

Odmena z výťažku

400,- €

14% §20 ods. 1, písm c) vyhl.

56,- €

1 660,00
€
663,88
€

1% §20 ods. 2, vyhl.

16,60 €

1% §20 ods. 2, vyhl.

6,64 €

5% §17 ods. 2, vyhl.

465,02 €

5,00
€
9 300,57
€
€

12 029,45 Zníženie odmeny podľa § 16 ods.2 544,26 € - 10% =
vyhl. o 10%
489,83 €

Suma výťažku určená na rozvrhnutie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia
Pohľadávky proti podstate
Výťažok zo speňaženia bez pohľadávok proti podstate
PPP - súdny poplatok z výťažku všeobecnej podstaty 0,2 % z 12029,45
Suma výťažku určená na rozvrhnutie medzi veriteľov

Deň vydania: 28.10.2019
12 029,45 €
4 892,91 €
7 136,54 €
24,- €
7 112,54 €

Prehľad uspokojenia pohľadávok:
ČÍSLO
POHĽ.
1/P
2/T
3/K
4/E

ZISTENÁ SUMA Podiel
€
%
1 585,18
10,45
6 415,49
42,30

VERITEĽ

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. Pribinova 25, BA, IČO 35792752,
Tatra banka a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 BA, IČO 00686930,
KRUK Česká aSlovenská republika s.r.o, Československé armády 954/7, Hradec
Králové, IČO 24785199
1 942,00
EOS KSI Slovensko, s.r.o.Pajštúnska 5, Bratislava, IČO 35724803
5 224,00
Spolu:
15 166,67

12,80
34,45
100,00

v Uspokojenie v
€
743,26
3 008,60
910,41
2 450,27
7 112,54 €

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR, náklady uspokojenia pohľadávky znáša veriteľ sám.

V Trenčíne dňa 10.10.2019

JUDr. Peter Plško, správca

K094586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLIMFAT, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odbojárov 6 / 0, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 345 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 28K/11/2012 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/11/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

Aktualizácias súpisu majeku všeobecnej podstaty
Poradové
číslo:
Typ súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:

16
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
2 467 394,24

Eur
BONIDON s.r.o.,Hurbanova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 017 876
Poskytnutá pôžička spoločnosti ARDON, s.r.o. IČO: 35771259, M.R. Štefánika 1, 615 01 Nové Mesto nad Váhom. Na základe
novácie záväzku z 12. 9.2011 sa dlžníkom stala spoločnosť BONIDON s.r.o. Pohľadávka sa stala splatnou dňa 30.9.2011. Na
pohľadávku je zriadené záložné právo v NCRzp dňa 21.12.2011. Spisová značka NCRzp: 22103/2011 v prospech spoločnosti
Corat Holdings Limited,Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy. Záložný veriteľ v
Právny
konkurze svoju pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne a včas neuplatnil v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
dôvod vzniku
vyhlásenia konkurzu, preto v zmysle ustanovení §28 ods. 4, ZoKR, toto zabezpečovacie právo zaniká. Z registra účtovných
závierok bolo zistené, že spoločnosť BONIDON s.r.o., IČO: 36017876 od roku 2011 vykazuje mínusové vlastné imanie
vo výške - 231 424 Eur, a celkové záväzky spoločnoti sú 61 404 244 Eur. Vzhľadom na uvedené správca aktualizuje
súpisovú hodnotu v súlade s ustanovením § 77 ods 6), zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR.
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Súpisová
hodnota
Mena:
Deň zápisu:
Poradové
číslo:
Typ súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:
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0,00
Eur
06.02.2015
17
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
26 173,34

Eur
Cityfarma Slovakia, .a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:358 36 814
Pohľadávka vznikla z titulu obchodno-záväzkových vzťahov, z titulu dodávky liekov, liečiv, zdravotníckych pomôcok.
Pohľadávky vznikla 29.7.2011
faktúra č. 20110005-9. Pohľadávka sa stala splatnou dňa 29. 7.2011. Na pohľadávku je
zriadené záložné právo v NCRzp dňa 21.12.2011. Spisová značka NCRzp: 22279/2011 v prospech spoločnosti Corat Holdings
Limited,Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy. Záložný veriteľ v konkurze svoju
Právny
pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne a včas neuplatnil v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
dôvod vzniku
preto v zmysle ustanovení §28 ods. 4, ZoKR, toto zabezpečovacie právo zaniká. Z registra účtovných závierok bolo zistené,
že spoločnosť Cityfarma Slovanikia, a.s. IČO: 35836814 od roku 2011 vykazuje mínusové vlastné imanie vo výške -19
953 081 Eur, a celkové záväzky spoločnoti sú 60 914 474 Eur. Vzhľadom na uvedené správca aktualizuje súpisovú
hodnotu v súlade s ustanovením § 77 ods 6), zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR.
Súpisová
0,00
hodnota
Mena:
Eur
Deň zápisu: 06.02.2015

Poradové
číslo:
Typ súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:

18
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
24 378,02

Eur
Cityfarma Slovakia, .a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:358 36 814
Poskytnutá pôžička. Na pohľadávku je zriadené záložné právo v NCRZP. Spisová značka NCRzp: 22279/2011 v prospech
spoločnosti Corat Holdings Limited,Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy. Záložný
veriteľ v konkurze svoju pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne a včas neuplatnil v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
Právny
vyhlásenia konkurzu, preto v zmysle ustanovení §28 ods. 4, ZoKR, toto zabezpečovacie právo zaniká. Z registra účtovných
dôvod vzniku
závierok bolo zistené, že spoločnosť Cityfarma Slovanikia, a.s. IČO: 35836814 od roku 2011 vykazuje mínusové
vlastné imanie vo výške -19 953 081 Eur, a celkové záväzky spoločnoti sú 60 914 474 Eur. Vzhľadom na uvedené
správca aktualizuje súpisovú hodnotu v súlade s ustanovením § 77 ods 6), zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR.
Súpisová
0,00
hodnota
Mena:
Eur
Deň zápisu: 06.02.2015
Poradové
19
číslo:
Typ súpisnej
položky
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
majetku:
Celková
43 168,43
suma:
Mena:
Eur
Dlžník:
Cityfarma Slovakia, .a.s., M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:358 36 814
Poskytnutá pôžička v roku 2010 zaúčtovaný úrok z pôžičky. Na pohľadávku je zriadené záložné právo v NCRZP. Spisová
značka NCRzp: 22279/2011 v prospech spoločnosti Corat Holdings Limited,Trident Chambers, PO BOX 146, Road Town,
Tortola, Britské Panenské ostrovy. Záložný veriteľ v konkurze svoju pohľadávku a zabezpečovacie právo riadne a včas
Právny
neuplatnil v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, preto v zmysle ustanovení §28 ods. 4, ZoKR, toto
dôvod vzniku zabezpečovacie právo zaniká. Z registra účtovných závierok bolo zistené, že spoločnosť Cityfarma Slovanikia, a.s.
IČO: 35836814 od roku 2011 vykazuje mínusové vlastné imanie vo výške -19 953 081 Eur, a celkové záväzky spoločnoti
sú 60 914 474 Eur. Vzhľadom na uvedené správca aktualizuje súpisovú hodnotu v súlade s ustanovením § 77 ods 6),
zákona č. 7/2005 Z.z. ZoKR
Súpisová
0,00
hodnota
Mena:
Eur
Deň zápisu: 06.02.2015
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Poradové
číslo:
Typ súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:
Právny
dôvod vzniku
Súpisová
hodnota
Mena:
Deň zápisu:
Poradové
číslo:
Typ súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:
Právny
dôvod vzniku
Súpisová
hodnota
Mena:
Deň zápisu:
Poradové
číslo:
Typ súpisnej
položky
majetku:
Celková
suma:
Mena:
Dlžník:
Právny
dôvod vzniku
Súpisová
hodnota
Mena:
Deň zápisu:
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20
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
1 106 521,50
Eur
Andzey Jarosch, Com.orshina nr. 225, sp.48 Bukurešť Se 8, Rumunsko
Úhrada pohľadávky úpadcu z kúpnej ceny, v hotovosti k rukám konateľa
0,00
Eur
17.09.2014
21
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
355,82
Eur
OS Trenčín
Nespotrebovaný preddavok
355,82
Eur
30.10.2014
22
PEŇAŽNÁ POHĹADÁVKA
172,94
Eur
PSL, a.s. Robotnícka ul, Považská Bystrica 017 014
Pohľadávka vznikla z preplatku fa č. 28000360 a fa č. 28000208 za dodávku elektrickej energie
172,94
Eur
30.10.2014

V Púchove
01.10.2019

K094587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďugel Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina -, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/99/2018 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/99/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty
V konkurznej veci vedenej na Okresnom súde v Trenčíne sp.zn. 38OdK/99/2018 dlžníka Rudolf Ďugel, nar.
11.04.1970, bytom Lubina 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, 22.10.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K094588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parči Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 291, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/593/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/593/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Zajac, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1706, so sídlom
kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako správca dlžníka Jaroslav Parči, nar.
16.07.1957, trvale bytom 916 22 Podolie 291 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167n 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“) v spojení s ust. § 167p ZKR, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty.
Predmet predaja
Predmetom predaja sú cenné papiere, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019:
Druh
Forma
Podoba Mena Nominálna hodnota Emitent
Počet kusov Súpisová hodnota
kmeňové akcie akcie na meno listinné EUR 0,03319 EUR/akcia Považský cukor a.s., IČO: 35 716 266 1020 ks
33,- EUR

Podmienky ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 40OdK/593/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu JUDr. Peter Zajac,
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, najneskôr v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 15.00 hod na adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi
po lehote sa nebude prihliadať.
Záujemca
Do 2. ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek fyzická alebo právnická
osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na
nadobudnutie ponúkaného predmetu predaja. V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu plnomocenstva s úradne osvedčeným
podpisom záujemcu, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
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označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
výška ponúknutej kúpnej ceny
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kópiu občianskeho preukazu
alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu.

Záloha na kúpnu cenu
Záujemcovia o kúpu majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu
cenu v plnom rozsahu, a to na bankový účet správcu IBAN: SK70 0900 0000 0050 3125 7696, vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s. Záloha musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do 15:00 hod. dňa, v
ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky
záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu
v prípade podpisu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu. Zálohu zloženú záujemcom,
ktorý nebude označený za víťaza predmetného ponukového konania, vráti správca tomuto záujemcovi, a to
bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha poukázaná na účet správcu.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle ponukového
konania, a ktorý súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu na odkúpenie majetku Dlžníka. Otváranie obálok s
ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. Správca po otvorení obálok s ponukami skontroluje,
či ponuka bola podaná včas, či obsahuje všetky náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 15 dní od otvorenia obálok. V zmysle ust. § 167r ods. 2
ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel
alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania (na tento účel sa ponukové konanie považuje sa skončené
uplynutím
lehoty
na
predkladanie
ponúk).
V Bánovciach nad Bebravou, 23.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K094589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Žilíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská ulica 1219/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/607/2019 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/607/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

Soňa Žilíková, nar.: 08.07.1968
Dukelská ulica 1219/10 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom

1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobné vozidlo , zn. Škoda OCTAVIA , rok výroby: 1999, výrobné č. TMBZZZ1U5W2120103, farba strieborná metalíza svetlá, stav
opotrebenia: vozidlo je opotrenené , zodpovedá počtu najazdených kilometrov , nutnosť opravy
Celková suma: 500,- €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 500,-€
Dátum zapísania do súpisu: 23.10.2019

2.
HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobné vozidlo , zn. Volkswagen Touran , rok výroby: 2005, výrobné č. WVGZZZ1TZ6W054983, farba modrá, stav opotrebenia:
opotrebované, a poškodené , nutnosť opravy
Celková suma: 1000,- €
Mena:
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Euro
Hodnota: 1000,- €
Dátum zapísania do súpisu: 23.10.2019

JUDr. Danica Birošová, správca

K094590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Prievalská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1311/10, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1975
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/420/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/420/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Spoločnosť Bankruptcy Liquidation k.s., ako správca dlžníka Zuzana Prievalská, rod. Antolová, nar.
02.04.1975, trvale bytom Horská 1311/10, 958 06 Partizánske, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť
rozvrh výťažku.
V Trenčíne 23.10.2019.
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K094591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrúz Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1872 / 26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdS/2/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdS/2/2019
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40OdS/2/2019 zo dňa 6.9.2019 bol určený splátkový kalendár tak, že
súd uložil dlžníkovi Ľubomíri Hrúz, nar. 28.9.1956, trvale bytom Okružná 1872/26, Handlová 972 51, občan
SR v lehotách podľa § 168f zaplatiť každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa
§ 166a kvótu 66,7 % z tejto pohľadávky.
Ďalej súd predmetným uznesením oddlžil dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené len splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov,
ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Uznesenie Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40OdS/2/2019 zo dňa 6.9.2019
vykonateľnosť dňa 13.9.2019, čím sa konanie končí.

nadobudlo právoplatnosť a

V Trenčíne, 23.10.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K094592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ignác Kušnier
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľačno 351, 972 15 Kľačno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1942
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/265/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/265/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. 1820

22OdK/265/2018 S1820

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zmena súpisu majetku tvoriaceho konkurznú podstatu
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Ignác Kušnier, nar. 12.07.1942, 972 15 Kľačno
351 v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 ods. 3 ZKR správca mení súpis
majetku, ktorý predstavuje konkurznú podstatu a to v rozsahu súpisových zložiek č. 13., 14., 15.. Podkladom pre
tento postup je zosúladenie súpisu a údajov zapísaných v katastrálnom operáte, konkrétne majetkovej podstaty
a vlastníkov, týkajúca sa súpisových zložiek označených v súpise zostavenom dňa 12.10.2018 ako zložky č. 13.
– 15..

Zostavený súpis mením nasledovne:
Pôvodný zápis:
Súpisové zložky č. 13. – 15. predstavujúce nižšie špecifikovaný súbor spoluvlastníckych podielov na
nehnuteľnostiach, ktorý pozostáva z 1/4 spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach spoluvlastníka –
Ing. Ignác Kušnier, rod. Kušnier, č. 351, 972 15 Kľačno, SR, nar. 12.07.1942, nachádzajúcich sa v obci Kľačno,
k.ú. Kľačno, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV č. 643 nasledovne:
PARCELY registra “C“
parcela č. 902 zastavané plochy a nádvoria o výmere 432 m2 (súpisová zložka č. 13 so súpisovou hodnotou
3132,- EUR za podiel 1/4)
parcela č. 903 záhrady o výmere 475 m2 (súpisová zložka č. 14 so súpisovou hodnotou 3 444,- EUR za podiel
1/4)
STAVBY
Rodinný dom so súpisným číslom 351 stojaci na parcele číslo 902 (súpisová zložka č. 15 so súpisovou hodnotou
30 000,- EUR za podiel 1/4 )

Deň zapísania majetku do súpisu: 12.10.2018
Dôvod zapísania majetku do súpisu: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR,
nakoľko sa jedná o majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľností bola stanovená na sumu 36 576,- EUR.
Vyššie špecifikovaný súbor spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach (súpisové zložky 13. – 15.)
predstavuje obydlie dlžníka.

Nový zápis:
Súpisové zložky č. 13. – 15. a súpisová zložka č. 19 predstavujúce nižšie špecifikovaný súbor
spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach, ktorý pozostáva z 1/4 spoluvlastníckych podielov na
nehnuteľnostiach spoluvlastníka – Ing. Ignác Kušnier, rod. Kušnier, č. 351, 972 15 Kľačno, SR, nar. 12.07.1942,
nachádzajúcich sa v obci Kľačno, k.ú. Kľačno, vedených v evidencii okresného úradu Prievidza zapísaných na LV
č. 643 nasledovne:
PARCELY registra “C“
parcela č. 902/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 293 m2 (súpisová zložka č. 13 so súpisovou hodnotou
2.124,25 EUR za podiel 1/4)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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parcela č. 903 záhrady o výmere 475 m2 (súpisová zložka č. 14 so súpisovou hodnotou 3 444,00 EUR za podiel
1/4)
parcela č. 902/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 (súpisová zložka č. 15 so súpisovou hodnotou
1.007,75 EUR za podiel 1/4)

Súpisová zložka č. 19 predstavujúca nižšie špecifikovaný 1/4 spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti
spoluvlastníka – Ing. Ignác Kušnier, rod. Kušnier, č. 351, 972 15 Kľačno, SR, nar. 12.07.1942, nachádzajúcej sa
v obci Kľačno, k.ú. Kľačno, vedenej v evidencii okresného úradu Prievidza zapísanej na LV č. 1522 nasledovne:
STAVBY
Byt č. 1., vchod 0 na prízemí stavby Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, so súpisným číslom 351 stojaci
na parcele číslo 902/2 (súpisová zložka č. 19 so súpisovou hodnotou 30 000,00 EUR za podiel 1/4 )

Deň zapísania majetku do súpisu: 12.10.2018
Deň zapísania zmeny súpisu: 23.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: spísaný majetok podlieha konkurzu v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR,
nakoľko sa jedná o majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľností bola stanovená na sumu 36 576,00 EUR.
Vyššie špecifikovaný súbor spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach (súpisové zložky 13. – 15.
a súpisová zložka č. 19.) predstavuje obydlie dlžníka.

V Partizánskom 23.10.2019

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

K094593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Šandorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/693/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/693/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje veriteľom, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou počas úradných hodín v pondelok až piatok od 8.30 12.00 hod. a od 13.00 - 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na
adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č.: 038/ 760 3267, e-mail: sekretariat@vanko.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Šandorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/693/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/693/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZKR správca zverejňuje, že kauciu pri popieraní pohľadávky je
možné uhradiť na účet účet správcu v Slovenskej sporiteľni a..s., IBAN: SK05 0900 0000 0002 6142 9948.

K094595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Miloš Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckovská 2317 / 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/604/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/604/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis nehnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty
Dňa 20.10.2019 bol ustanoveným správcom na podklade úpadcom predloženého Zoznamu majetku a v zmysle
§76 v spojení s § 77 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vykonaný súpis
majetku patriaceho do konkurznej podstaty v nasledovnom rozsahu:
Súpisové zložky č. 1. – 2. predstavujúce nižšie špecifikovaný súbor nehnuteľností, ktorý pozostáva
z nasledujúcich spoluvlastníckych podieloch na nehnuteľnostiach:
LIST VLASTNÍCTVA č. 943
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín

Katastrálne územie: Kubrá

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
941

Výmera v m2
18

Druh pozemku
Zastavaná plocha a

nádvorie

(súpisová zložka č. 1)
STAVBY
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisné číslo

na parcele číslo

Popis stavby

1375

941

garáž

Deň vydania: 28.10.2019

(súpisová zložka č.2)
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
4
Seman
Miloš,
Dátum narodenia :

právneho
r.
Seman,
Beckovská
10.05.1968

2317/9,

narodenia, rodné

vzťahu:
Trenčín,
PSČ:

911

01,

číslo

SR

(IČO),
Vlastník
1/5

Deň zapísania všetkých vyššie uvedených zložiek majetku do súpisu: 20.10.2019
Dôvod zapísania všetkých vyššie uvedených zložiek majetku do súpisu: spísaný majetok podlieha konkurzu
v zmysle §67 ods. 1 písm. a) ZKR, nakoľko sa jedná o majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu.
Súpisová hodnota súboru nehnuteľností bola stanovená na sumu 3.000,00 EUR.
Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová, komplementár

K094596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Eugen Janíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 776 / 29, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1961
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/371/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/371/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Ponukové konanie

22OdK/371/2018 S1820

V zmysle § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Eugen Janíček, nar. 10.11.1961, Moyzesova 776/29, 019 01 Ilava (ďalej len
„úpadca“) týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného súboru majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 03.12.2018 zverejneného v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 236/2018 zo dňa 07.12.2018 :
Súpisové zložky č. 13. – 17. predstavujúce nižšie špecifikovaný súbor hnuteľných vecí, ktorý pozostáva
z nasledujúcich zbraní:
·
·
·
·
·

1ks guľovnica opakovacia, mod. ČZ 537, značky Brno Arms, kaliber 7x64, výr. číslo PZ: 01195, ZV: 195,
opotrebená,(súpisová zložka č. 13. so súpisovou hodnotou 650,00 EUR)
1ks guľovnica opakovacia, mod. Z, značky Zbrojovka Brno, kaliber 7x64, výr. číslo HL: 3303, ZV: 77,
opotrebená, (súpisová zložka č. 14. so súpisovou hodnotou 650,00 EUR )
1ks malokalibrovka opakovacia, mod. ZKM 451, značky Zbrojovka Brno, kaliber 22LONG RIFLE, výr.
číslo PZ: 137493, ZV: bez čísla, opotrebená, (súpisová zložka č. 15. so súpisovou hodnotou 326,67 EUR
)
1ks broková kozlica, mod. IŽ-27-E, značky ZSSR, kaliber 12/12, výr. číslo HL:, ZV: 16946, opotrebená,
(súpisová zložka č. 16. so súpisovou hodnotou 225,00 EUR )
1ks broková kozlica, mod. ZH 321, značky Zbrojovka Brno, kaliber 16/16, výr. číslo HL: 3-706762/319391,
ZV: 319391, opotrebená, (súpisová zložka č. 17. so súpisovou hodnotou 325,00 EUR )

Súpisová hodnota súboru hnuteľných vecí bola stanovená na sumu 2.176,67 EUR.
Všetky vyššie označené zbrane sú zbraňami kategórie „C“ v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 190/2003 Z.z. o
strelných zbraniach a strelive.
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive zbraň kategórie C
môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ
zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.
Vyzývam záujemcov, ktorí sú oprávnení v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive nadobúdať do vlastníctva zbrane kategórie C, aby predložili správcovi cenové ponuky za
vyššie uvedený súbor hnuteľných vecí. Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu
Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným
označením „ KONKURZ sp. zn. 22OdK/371/2018 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 20 dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku .
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Súbor zbraní“, označenie záujemcu
spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny
a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že
tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť :
·
·

kópiu dokladu preukazujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
kópiu dokladu, preukazujúceho, že záujemca o kúpu je držiteľom zbrojného preukazu, zbrojnej licencie
alebo zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 2237120188 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 20 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
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.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Partizánskom 23.10.2019

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

K094597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Eugen Janíček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 776 / 29, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1961
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/371/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/371/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Ponukové konanie

22OdK/371/2018 S1820

V zmysle § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Eugen Janíček, nar. 10.11.1961, Moyzesova 776/29, 019 01 Ilava (ďalej len
„úpadca“) týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie majetku patriaceho do konkurznej podstaty
v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 03.12.2018 zverejneného v Obchodnom vestníku č. 236/2018 zo dňa
07.12.2018 :
pištoľ samonabíjacia, mod. ČZ 70, značky Českoslovnesko, kaliber 7,64 mm, výr. číslo HL:, ZV:577302,
opotrebená, (súpisová zložka č. 12. so súpisovou hodnotou 56,67 EUR )
Vyššie označená zbraň je zbraňou kategórie „B“ v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive.
V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, zbraň kategórie B
možno nadobudnúť do vlastníctva len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe nákupného
povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj zbrane 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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rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva policajný útvar.
Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1 zákona. V súlade s ustanovením § 11 ods. 9 zákona č.
190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, ak je zbraň kategórie B, ktorá má byť predmetom prevodu
vlastníctva, evidovaná policajným útvarom, ktorý žiadateľovi o vydanie nákupného povolenia vydal zbrojný
preukaz alebo zbrojnú licenciu, nákupné povolenie sa nevydáva.
Vyzývam záujemcov, ktorí sú oprávnení v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1, 9 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive nadobúdať do vlastníctva zbrane kategórie B, aby predložili správcovi cenové ponuky za
vyššie uvedený predmet ponukového konania. Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu
Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným
označením „ KONKURZ sp. zn. 22OdK/371/2018 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 20 dní odo dňa uverejnenia
oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „pištoľ“, označenie záujemcu
spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny
a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že
tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť :
·
·

kópiu dokladu preukazujúceho zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
kópiu dokladu, preukazujúceho, že záujemca o kúpu je oprávnenou osobou na nadobudnutie do
vlastníctva zbrane kategórie B v zmysle ustanovení § 11 ods. 1, 9 zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných
zbraniach a strelive

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 2237120189 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 20 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
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.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Partizánskom 23.10.2019

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mária Turzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvory 1932/18, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1970
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/325/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/325/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Ponukové konanie

40OdK/325/2019 S1820

V zmysle § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Mária Turzová, nar. 30.03.1970, Dvory 1932/18, 020 10 Púchov (ďalej len
„úpadca“) týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného súboru majetku tvoriaceho
konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 30.06.2019 zverejneného v Obchodnom vestníku
č. 128/2019 zo dňa 04.07.2019.
Súbor nehnuteľností, ktorý správca ponúka na predaj pozostáva z nasledujúcich spoluvlastníckych
podieloch na nehnuteľnostiach:
LIST VLASTNÍCTVA č. 3771
Obec: Púchov
Okres: Púchov

Katastrálne územie: Horné Kočkovce

PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
480/14

Výmera v m2
2

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
10 Turzová Mária,
Dátum narodenia :

právneho
rod. Jurčagová,
30.03.1970

Dvory

1932/18,

vzťahu:
Púchov,

narodenia, rodné

PSČ:

020

01,

číslo

SR

LIST VLASTNÍCTVA č. 3781
Obec: Púchov
Okres: Púchov

Katastrálne územie: Horné Kočkovce

PARCELY registra E evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zastavaná plocha a nádvorie

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník
53 Turzová Mária,
Dátum narodenia :

Deň vydania: 28.10.2019

právneho
rod. Jurčagová, Dvory
30.03.1970

1932/18,

narodenia, rodné

vzťahu:
Púchov, PSČ:

020

01,

číslo

SR

(IČO),
Vlastník
15/2674

Súpisová hodnota vyššie označeného súboru nehnuteľností predstavuje sumu 60,74 EUR.
Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedený súbor hnuteľných vecí.
Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box
90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 40OdK/325/2019 –
NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku .
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Súbor nehnuteľností – LV č. 3771,
LV č. 3781 “, označenie záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné
údaje záujemcu, návrh kúpnej ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého
preddavku na kúpnu cenu pre prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

·

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu
cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 403252019 tak, aby bola
na účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
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.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Partizánskom 23.10.2019

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Trojan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1972
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/590/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/590/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Peter Trojan, nar. 22.11.1972, trvale bytom Dubnica nad Váhom, spisová
značka 38OdK/590/2019 S1893, 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 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 3 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

K094600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejkovič Bohumil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1038/38, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1978
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/588/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/588/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Bohumil Matejkovič, nar. 21.05.1978, trvale bytom Komárno 1038/38, 916
21 Čachtice, spisová značka 40OdK/588/2019 S1893, 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 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 3 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

K094601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macek Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 424 / 9, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/16/2016 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/16/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S1504
ako správca (uznesenie o ustanovení do funkcie správcu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
114/2016 zo dňa 14.06.2016 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie) dlžníka Vladimír Macek, nar.: 26.07.1980,
trvale bytom Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len ako „dlžník“), v konkurznom konaní č.k.
40K/16/2016, vyhlasuje IV. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu a to nasledovného hnuteľného majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom
v OV č. 149/2016 dňa 03.08.2016:
osobné motorové vozidlo Octavia Combi 1U, 81kW, rok výroby 2002,
VIN: TMBGP41U832731514, EČV: TN – 376CD, v súpisovej hodnote 3 000,- EUR, nasledovne:
·
·

Hnuteľná vec sa speňažuje vo štvrtom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku
správca umožní aj obhliadku vozidla vo vopred dohodnutom termíne a na požiadanie zašle záujemcom
na e-mailovú adresu aj fotografie vozidla.

I.
·

Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk :
automobil sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi alebo proti podstate,
písomnú záväznú ponuku, je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava v zalepenej obálke s označením:

·

„PONUKA – konkurz 40K/16/2016 - NEOTVÁRAŤ“
v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní od dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom; v
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné
ponuky,
·

každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia
vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať a ani vziať späť.

II.

Obsah ponuky :

Ponuka musí obsahovať:
·

·
·

podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, prípadne miesto
podnikania, IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu,
prípadne osobu, oprávnenú konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v
zmysle výpisu z Obchodného registra.
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III. Vyhodnotenie ponúk :
· pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu
a nie dátum podania na pošte,
· na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa neprihliada,
· správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci
ponukového konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ
úpadcu, ktorý ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
· jednotlivé ponuky budú vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu a správca o tom vyhotoví zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä: vymedzenie
záujemcov, ktorí predložili ponuku, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody vyradenia
ponúk správcom a v prílohe fotokópie predložených ponúk. ktorú predloží veriteľskému výboru resp.
zástupcovi veriteľov,
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
· v prípade zhodnosti ponúk, správca vyzve dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky
doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky
kúpnej ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane
ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak záujemcovia ponuky
nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie,
· oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená,
· úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia
úspechu vo verejnom ponukovom konaní. 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 príslušného kola verejného ponukového konania,
· úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet Úpadcu
zriadený správcom na účely konkurzu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu najneskôr v
deň uzavretia kúpnej zmluvy,
· správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového
vozidla až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený
protokolárne prevziať motorové vozidlo,
· registrácia zmeny vlastníka a držiteľa automobilu na príslušnom ODI sa uskutoční až po uhradení kúpnej
ceny za automobil kupujúcim a po protokolárnom prevzatí automobilu kupujúcim,
· všetky náklady súvisiace s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
Bližšie informácie a možnosť ohliadky hnuteľných vecí žiadajte vopred na adrese: skpmyjava@gmail.com alebo
na tel.čísle +421907788053.

Mgr. Janette Adamcová, správca

K094602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madajová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 304/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/469/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/469/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Zuzana Madajová, nar. 10.07.1964, bytom A. Bernoláka 304/4, 971 01 Prievidza,
vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/469/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Zuzana Madajová, nar. 10.07.1964, bytom A. Bernoláka
304/4, 971 01 Prievidza, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/469/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 23.10.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K094603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Homoľa Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota pod Vtáčnikom -, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/45/2016 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/45/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A) Opis doterajšieho priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č.k. 40K/45/2016-245 zo dňa 14.10.2016 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Peter Homoľa, nar. 04.06.1967, trvale bytom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom a ustanovil ma do
funkcie správcu. Uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 202/2016 dňa 20.10.2016 s účinkami
zverejnenia dňa 21.10.2016.
Následne bol dňa 15.11.2016 vykonaný súpis majetku, v ktorom boli do všeobecnej podstaty zapísané tieto
súpisové zložky:
POZEMOK
Por.č. Parc.č.

Výmera Druh

1.
2.
3.
4.

1101/1
1101/2
1101/3
2792/65

1567
796
1245
62

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

4000/2
4773
4777
4778
378
765
1155/1
1718
1878
2058
2059
2060

100
1698
9613
6400
1608
1748
1188
784
14793
3280
5676
691

Štát, obec, k.ú.

Č. LV

TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Zastavaná plocha a SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
nádvorie
Lesný pozemok
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Ostatná plocha
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Ostatná plocha
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Ostatná plocha
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Záhrada
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Ostatná plocha
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Lesný pozemok
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
Lesný pozemok
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom

Hodnota

3779
3779
3779
3040

Spoluvl.
pod.
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232

3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040

5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232

0,30 €
1,00 €
8,00 €
6,00 €
1,00 €
0,10 €
0,09 €
0,05 €
0,90 €
1,50 €
1,00 €
0,25 €
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

2061
2062
2063
2071
2073/1
2074
2075
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2161
2162
2199
2257
2258/1
2258/2
2263
2264
2269
2270
2281
2282
2285
2286
2300
2433
2490
2507
2508
2561
2562
2563
2564
2589
2590
2592
2597
2598
2819/1
2826
2827/1
2827/2
2829/1
2829/2
2830/101
2830/201
2923
2925
2926/1
2926/2
2929
3043
3063/101
3063/201
3100
3101
3102

6057
3356
5114
280203
2636303
5204
601
1406
220
385
3111
10598
874
928
327
2183
964
1036
2223
1859
4086
18948
136554
2608
54795
478
54568
32870
848729
36582
4172
4151
36377
3776
3057
3625
64376
4719
46631
138304
24479
701361
313
356
164299
26015
354
15648
10672
478
8253
442
953
460
16046
1313
513
10315
216
2944
1425
103343
820

Lesný pozemok
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Lesný pozemok
Lesný pozemok
TTP
TTP
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
TTP
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
TTP
TTP
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Lesný pozemok
TTP
Lesný pozemok
Ostatná plocha
TTP
Ostatná plocha
Lesný pozemok
TTP
Lesný pozemok
TTP
Ostatná plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
Ostatná plocha
TTP
TTP
TTP
TTP
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Lesný pozemok
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
Ovocný sad
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
TTP
Ostatná plocha
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SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,
SR,

Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod
Lehota pod

Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod
Vtáčnikom, Lehota pod

Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
Vtáčnikom
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3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3040

5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
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5/19232
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5/19232
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5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
5/19232
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2,00 €
1,50 €
1,00 €
8,00 €
25,00 €
0,50 €
0,05 €
1,00 €
0,30 €
0,40 €
0,20 €
0,25 €
0,35 €
0,45 €
0,05 €
0,15 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
1,50 €
1,60 €
0,25 €
5,00 €
1,80 €
0,60 €
0,50 €
1,25 €
0,43 €
10,00 €
0,40 €
5,00 €
0,20 €
1,00 €
0,20 €
0,15 €
0,15 €
2,00 €
5,00 €
1,80 €
3,00 €
1,00 €
4,00 €
0,40 €
0,40 €
4,00 €
1,00 €
0,10 €
0,50 €
0,30 €
0,10 €
4,00 €
0,10 €
0,15 €
0,10 €
0,80 €
0,18 €
0,10 €
0,60 €
0,05 €
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0,20 €
3,00 €
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81.
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3103
3104
3159
3191
3467
3986/3
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8236
2478
637
3672
187
100

TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3040
5/19232
Ostatná plocha
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3040
5/19232
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3040
5/19232
Ostatná plocha
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3040
5/19232
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3040
5/19232
Zastavaná plocha a SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
nádvorie
86.
2259
60008 TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
87.
2260
5262
Ovocný sad
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
88.
2265
4924
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
89.
2266
9520
Lesný pozemok
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
90.
2267
9312
TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
91.
2268
11678 TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
92.
2280
9387
Lesný pozemok
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
93.
2283
90960 TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
94.
2284
3690
Lesný pozemok
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
95.
2588
147553 TTP
SR, Lehota pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom
3041
5/19232
PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
96. Preddavok v zmysle § 21 ods. 3 ZKR
Dlžník: Okresný súd Trenčín, Piaristická 663,88 €
27, 911 80 Trenčín
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
97. Finančná hotovosť
1.660,00 €
98. Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 21.10.201650,16 €
31.10.2016

0,50 €
3,00 €
0,15 €
3,50 €
0,05 €
1,00 €
1,00 €
3,00 €
0,30 €
3,00 €
0,60 €
0,80 €
3,00 €
1,30 €
1,20 €
3,20 €

Následne bol súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 238/2016 dňa 13.12.2016.
99.
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 11/2016
POHĽADÁVKA Z ÚČTU
100. Č.ú. v tvare IBAN: SK42 0900 0000 0050 Mena: EURO
3566 1709

138,82 €
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, Bratislava, 110,22 €
IČO: 00 151 653

Doplnený o nové súpisové zložky bol zverejnením v OV č. 006/2019 dňa 09.01.2019 a o ďalšie zložky v OV č.
175/2019 dňa 11.09.2019.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 12/2016
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 1/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 2/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 3/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 4/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 5/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 6/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 7/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 8/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 9/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 10/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 11/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 12/2017
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 1/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 2/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 3/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 4/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 5/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 6/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 7/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 8/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 9/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 10/2018
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 11/2018

138,82 €
146,82 €
146,82 €
146,82 €
146,82 €
146,82 €
146,82 €
144,04 €
144,04 €
144,04 €
144,04 €
144,04 €
144,04 €
144,04 €
151,24 €
151,24 €
151,24 €
151,24 €
151,24 €
140,06 €
140,06 €
140,06 €
140,06 €
140,06 €
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125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 1/2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 2/2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 3/2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 4/2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 5/2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 6/2019
Príjem úpadcu podliehajúci konkurzu za 7/2019

Deň vydania: 28.10.2019
140,06 €
140,06 €
154,46 €
154,46 €
154,46 €
154,46 €
154,46 €

Úpadca počas celého konkurzu poskytoval všetku potrebnú súčinnosť. Dňa 20.01.2017 sa uskutočnila 1.schôdza
veriteľov, na ktorej sa zúčastnil veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., ktorá bola súčasne zvolená za
zástupcu veriteľov. Dňa 16.03.2017 som zaslala zástupcovi veriteľov návrh záväzného pokynu. Dňa 03.04.2017
bol správcovi doručený záväzný pokyn pre speňaženie majetku. V zmysle uloženého záväzného pokynu bol
zverejnený v OV č. 070/2017 z 10.04.2017 oznam o speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu, a to
spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom spôsobom využitia predkupného práva
spoluvlastníkov. V lehote na využitie predkupného práva v zmysle zverejnenia bola správcovi doručená ponuka
jediného záujemcu. So záujemcom bola uzatvorená kúpna zmluva dňa 27.06.2017 v sume 155,85 €.
V základnej prihlasovacej lehote si uplatnili svoje pohľadávky títo veritelia:
Č.
1,2

Veriteľ
Consumer Finance Holding, a.s.

Prihl. suma
2 722,59

Uznaná suma
2 722,59

3,4

Poštová banka, a.s.

11 558,22

11 558,22

5

Slovenská sporiteľňa, a.s.

812,58

812,58

6

Všeobecná úverová banka, a.s.

584,85

584,85

7

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 116,94

1 116,94

Veriteľ PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. si do konkurzu prihlásil po lehote pohľadávku vo výške 2 907,65 €.
8,9

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

2 907,65

2 907,65

V lehote 30 dní od uplynutia základnej prihlasovacej lehoty ani do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do
zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku pohľadávky nepoprel žiaden veriteľ a správcom boli uznané v celom
rozsahu.
Úpadca je dôchodca a tak exekvovateľná časť dôchodku od vyhlásenia konkurzu podliehala konkurzu.
V súčasnosti je speňažený všetok majetok úpadcu.
B) Celkový speňažený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu:
1) preddavok

663,88 €

2) pozemky

155,85 €

3) finančná hotovosť
4) zostatok na účte v banke
5) dôchodok

1 660,00 €
110,22 €
4 725,92 €

Výťažok zo speňaženia spolu:

7 315,87 €

C) Pohľadávky proti podstate (PPP) tvorili:
·

bankové poplatky- 10/2016 -09/2019

215,50 €
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poštovné
kancelárske potreby
overenie podpisov
správny poplatok
paušál.odmena správcu

Deň vydania: 28.10.2019

29,35 €
12,59 €
5,26 €
33,00 €
663,88 €

___________________________________________________________________________
Spolu:

959,58 €

D) Súdny poplatok

14,50 €

Odmena sa vypočíta ako rozdiel výťažku zo speňaženia po odpočítaní PPP a súdneho poplatku (pomerne
ku každej súpisovej zložke).
s.zl.:

Názov:

výťažok v €:

PPP+súd.popl.:

odm. správcu:
v%

1.-95. pozemky
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Spolu:

155,85

20,62

preddavok
663,88
88,80
fin. hotovosť
1 660,00
221,65
dôchodok
50,16
6,68
dôchodok
138,82
18,39
pohľadávka z účtu
110,22
14,52
dôchodok
138,82
18,39
dôchodok
146,82
19,46
dôchodok
146,82
19,46
dôchodok
146,82
19,46
dôchodok
146,82
19,46
dôchodok
146,82
19,46
dôchodok
146,82
19,46
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
144,04
19,07
dôchodok
151,24
20,04
dôchodok
151,24
20,04
dôchodok
151,24
20,04
dôchodok
151,24
20,04
. dôchodok
151,24
20,04
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
140,06
18,49
dôchodok
154,46
21,03
dôchodok
154,46
21,03
dôchodok
154,46
21,03
dôchodok
154,46
21,03
dôchodok
154,46
21,03
7 315,87

974,08

v€

15%

20,28
1%
1%
5%
5%

5,75
14,38
3,20
6,02
1%
1,00
5%
6,02
5%
6,37
5%
6,37
5%
6,37
5%
6,37
5%
6,37
5%
6,37
5%
6,25
5%
6,25
5%
6,25
5%
6,25
5%
6,25
5%
6,25
5%
6,25
5%
6,56
5%
6,56
5%
6,56
5%
6,56
5%
6,56
5%
6,08
5%
6,08
5%
6,08
5%
6,08
5%
6,08
5%
6,08
5%
6,08
5%
6,67
5%
6,67
5%
6,67
5%
6,67
5%
6,67

247,33
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E) Odmena správcu zo speňaženia:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

247,33 €

F) Budúce výdavky
V zmysle § 98 ods. 2 ZKR je potrebné ponechať na uspokojenie budúcich pohľadávok proti podstate sumu 12,00
€ ( bankové poplatky 2 x 6,00 € za 10/2019, 11/2019).
K rozdeleniu pre nezabezpečených veriteľov je určená suma po odpočítaní pohľadávok proti podstate
priradených k jednotlivým súpisovým zložkám majetku, súdneho poplatku, odmeny správcu a budúcich výdavkov
súvisiacich so zrušením konkurzu.
7 315,87 € - (959,58 € + 14,50 € + 247,33 € + 12,00 €) = 6 082,46 €

I.

Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku

Suma určená na rozdelenie pre veriteľov v konečnom rozvrhu je = 6 082,46 €.
Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Č.
1,2

Veriteľ
Consumer Finance Holding, a.s.

Zistená pohľadávka v €
2 722,59

%
13,82

Uspokojenie veriteľov
840,60

3,4

Poštová banka, a.s.

11 558,22

58,66

3 567,96

5

Slovenská sporiteľňa, a.s.

812,58

4,12

250,60

6

Všeobecná úverová banka, a.s.

584,85

2,97

180,65

7

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

1 116,94

5,67

344,88

8,9

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

2 907,65

14,76

897,77

SPOLU:

19 702,83

100

6 082,46

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu 7 315,87 €
Celková suma pohľadávok proti podstate 1 233,41 €
Poučenie:
Správca určuje zástupcovi veriteľov na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov lehotu 15 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

K094604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pobedim 306, 916 23 Pobedim
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/610/2019 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

40OdK/610/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Ján Toráč, nar. 23.10.1991, trvale bytom 916 23 Pobedim 306 končí. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Ján Toráč, nar. 23.10.1991, trvale bytom 916 23 Pobedim 306 v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K094605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 270, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/107/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/107/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 23OdK/107/2019 na majetok
dlžníka: Silvia Farkašová, nar. 21.07.1982, bytom 943 65 Kamenica nad Hronom 270, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej
len ZKR) oznamujem, že:
do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka Silvia Farkašová, nar. 21.07.1982, bytom 943 65 Kamenica nad Hronom 270 k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Tomáš Timoranský, správca

K094606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorecová Dajana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 138/56, 951 04 Malý Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/124/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Dajana Škorecová, nar. 29.4.1980, bytom Hlavná 138/56, Malý Lapáš , ktorá vec
je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/124/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej
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Deň vydania: 28.10.2019

prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok
veriteľa
Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21, Bratislava
Por. č.
1.
2.
3.
4.

Istina
16,59 €
137,55 €
150,00 €
10,00 €

Úroky
0
0
0
0

Úroky z omeškania
0
0
0
0

Popl. z omeškania
0
0
0
0

Náklady z uplatnenia
0
0
0
0

spolu
16,59 €
137,55 €
150,00 €
10,00 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K094607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hudcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/171/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/171/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka - Iveta Hudcová, nar. 24.5.1968, bytom Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno, Slovenská
republika, v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra sp.zn: 31OdK/171/2019 v zmysle § 167j ods 1 v spojení s
§ 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem,
že súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:
Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 385; obec: Zlatná na Ostrove; ulica:; orientačné číslo:;
štát: SR; názov katastrálneho územia: Zlatná na Ostrove; číslo LV: 2373; parcelné číslo: 2306/20; spoluvlastnícky
podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku: 1.000 EUR
JUDr. Richard Schwarz, správca

K094608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klasov 442, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/174/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/174/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka - Nikoleta Balogová, nar. 3.10.1988, bytom Klasov 442, 951 53 Klasov, Slovenská republika,
v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra sp.zn: 29OdK/174/2019 v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že súpis
majetku všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:
Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. iPhone 5, IMEI: neuvedené, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; stav:
nefunkčný; súpisová hodnota majetku: 20 EUR
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. Samsung Galaxy S9, IMEI: 353467/10/221942/9, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1; stav: nefunkčný; súpisová hodnota majetku: 50 EUR
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: mobilný telefón zn. HUAWEI Mate20 lite, IMEI: 867168046575244, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1; stav: funkčný; súpisová hodnota majetku: 200 EUR
Ing. Aneta Ponesz, správca

K094609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ondrejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince 97, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1945
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/380/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/380/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok ponukového konania
ponukové konanie – zverejnené v OV č. 65/2019 dňa 02.04.2019
Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnili 5 záujemcovia, pričom záujemca
ktorý ponúkol najvyššiu cenu, vyhral ponukové konanie.
Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K094610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 195 727
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2018

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

Výsledok ponukového konania
ponukové konanie – zverejnené v OV č. 194/2019 dňa 08.10.2019
Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnili 4 záujemcovia, pričom záujemca
ktorý ponúkol najvyššiu cenu, vyhral ponukové konanie.
Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K094611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Haládik Klavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na lúkach 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/101/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/101/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka Monika Haládik Klavatá, nar.07.07.1972, Na lúkach 6, 934
01 Levice
1. Súpisová položka č.1 – Hnuteľný majetok
osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: Renault Thalia
ev.č. LV950CM
VIN:VF1LB2U0540142858
Farba: červená
STK: platné do 23.7.2020
EK: platné 23.7.2020
Rok výroby : 2008

Súpisová hodnota majetku je: 1700,-€ slovom: jedentisícsedemsto EUR .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nových Zámkoch dňa 23.10.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K094612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2.kola VPK na predaj huteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537 vyhlásil 2.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 195/2019 zo dňa 09.10.2019
pod číslom K090057).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 04.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 22.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (mobilný telefón zn. HUAWEI Y6 Prime
2018) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K094613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019

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

Vyhodnotenie 2.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537 vyhlásil 2.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 195/2019 zo dňa 09.10.2019
pod číslom K090058).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 04.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 22.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (tablet zn. Lenovo TAB4 8) zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K094614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené
v OV č. 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod. č. K081804).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis hnuteľnej veci: Mobilný telefón zn. HUAWEI Y6 Prime 2018;
Model: ATU – L31;
Výrobné číslo IMEI: 869879032623503;
Farba: čierna;
Popis: smartfón s OS EMUI 8.0, dotykový displej 5,7'', Dual SIM
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovaný vekom a bežným užívaním;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 30OdK/102/2019 – mobil „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/102/2019 Milan Jamrich – mobil - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 12.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 13.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K094615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené
v OV č. 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod. č. K081804).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Tablet zn. Lenovo TAB4 8;
Model: Lenovo TB-8504X;
Výrobné číslo IMEI: 863768032098574;
Farba: čierna;
Popis: OS Android 7.1.1, dotykový displej 8'', pamäť LP DDR3 2GB, predné reproduktory;
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovaný vekom a bežným užívaním;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 30OdK/102/2019 – tablet „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/102/2019 Milan Jamrich – tablet - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 12.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
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NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 13.11.2019 o 09.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K094616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 195 727
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, správca dlžníka: Imrich Szabó, nar.: 20.06.1951,
bytom Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno, týmto v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku
určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo
prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K094617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastorek Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová 1769 / 20, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/105/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/105/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Milan Pastorek, nar. 23.04.1962, bytom Lipová 1769/20, 947 01 Hurbanovo, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Pastorek - PEEMSTAV, s miestom podnikania Lipová 1769/20,
947 01 Hurbanovo, IČO: 35 464 291
v y h l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 32OdK/105/2019,
v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise
všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený predchádzajúcim správcom v OV č.187/2019 dňa 27.9.2019 a to ako
súpisová položka č:
8. Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
PEEMSTAV
s.r.o.
,
so
sídlom
Lipová
1769/20,
947
01
Hurbanovo,
IČO:
46690409,
Súpisová hodnota : 5.000 €
Súpisová položka sa bude predávať za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu 70 % súpisovej
hodnoty obchodného podielu.
Obhliadka: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční v čase po dohode so správcom (
tel.č: 0907 734 692, email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti :

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

a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 32OdK/105/2019“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK1209000000005164299187,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.1.2020,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
Lehoty :
Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“ tohto
oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam. Ponuky
záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný obchodný podiel, minimálne
však za cenu 70 % súpisovej hodnoty obchodného podielu.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh zmluvy o prevode obchodného podielu. Správne poplatky spojené s prevodom
vlastníctva a zápisom v obchodnom registri znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.

JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 23.10.2019

K094618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/138/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 28OdK/138/2019-21 zo dňa 07.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Lauko, 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely. Za správcu bol
ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409.
Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2019 dňa 13.08.2019 pod číslom K070128.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 14.08.2019.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Lauko, 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely, spis. zn.
28OdK/138/2019, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka,
vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom
stretnutí, nezistil žiaden majetok, ktorý by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné
ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 28OdK/138/2019.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 30.09.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Peter Lauko, 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely, spis. zn. 28OdK/138/2019 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Peter Lauko, 23.03.1980, bytom
Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely, spis. zn. 28OdK/138/2019 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 23.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K094619
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
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
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Topoľčany 95501, správca dlžníka: Ján Bogdáň, nar.: 30.04.1982, trvale bytom: Kostolná ulica 412/52, 935 63
Čata, spisová značka: 32OdK/153/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu
bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručenádňa 22.10.2019 prihláška/y
pohľadávky/vok veriteľa:

Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
IČO: 00215759
Ulica, Číslo, Obec: Záhradnícka 10, Bratislava
Štát: Slovenská republika

Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 54,66 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K094620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SFDK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 782 914
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/25/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/25/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

VYHODNOTENIE 1. OPAKOVANÉHO KOLA dražby (celkovo II. kolo dražBY) nehnuteľného majetku tvoriaceho
ODDELENÚ podstatu
Dražobník – JUDr. Roman Nagy, správca, so sídlom: Akademická 4, 949 01 Nitra, správca úpadcu: SFDK,
s.r.o. „v konkkurze“, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača (pôvodne so
sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra), IČO: 43 782 914 (ďalej ako „úpadca“), spisová značka:
32K/25/2017), konštatuje, že ukončil 1. opakované kolo dražby (celkovo II. kolo dražby) nehnuteľného majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa: Tata banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo
námestie 3, 811 06 Bratislava, ako zabezpečeného veriteľa v prvom poradí a zabezpečeného veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005a, ako zabezpečeného veriteľa
v druhom poradí, evidovaného nasledovne:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v kat. úz.: Poprad, obec: Poprad, okres: Poprad, zapísaná na LV č. 6142
ako:
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
·
·

parcelné číslo: 3233/91, druh: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 184 m2
parcelné číslo: 3233/92, druh: Zastavaná plocha a nádvorie, výmere: 98 m2

Stavby:
·

druh: Bytový dom, popis stavby: Polyfunkčný komplex Junior – or. č. 6, súpisné číslo: 5031, na parcele
číslo: 3233/91
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Byt:
·

Byt č. 1 – A, na 2.p (podlaží) vo vchode č. 6

Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku:
12648/88140
(ďalej len „predmet dražby“)
Uvedená nehnuteľnosť zapísaná do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 11/2018 dňa 16.01.2018 a aktualizácia súpisu bola zverejnená v Obchodnom vestníku
č. 174/2018 dňa 10.09.2018 a v Obchodnom vestníku č. 123/2019 dňa 27.06.2019.
Oznámenie o vyhlásení 1. opakovaného kola dražby bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 176/2019 zo dňa
12.09.2019 pod č. K080821, v Notárskom centrálnom registri dražieb spisová značka NCRdr: 3324/2019 dňa
10.09.2019, na Elektronickej úradnej tabuli mesta Poprad, vyvesením oznámenia o 1. opakovanom kole dražby
(celkovo II. kolo dražby) na úradnej tabuli kancelárie správcu a na obvyklom mieste v spoločných priestoroch
bytového domu, kde sa predmet dražby nachádza..
V lehote na zloženie dražobnej zábezpeky nebola vložená na účet určený dražobníkom – správcom konkurznej
podstaty zábezpeka zo strany žiadneho záujemcu. Dražby konanej dňa 22.10.2019 o 10.00 Hod. v sídle
notárskeho úradu JUDr. Ivety Grellovej, PhD., so sídlom Štefánikova ul. č. 6, 949 01 Nitra sa následne
nezúčastnil žiaden účastník.
Vzhľadom na skutočnosť, že nikto nesplnil podmienky účasti na dražbe, nakoľko nikto nezložil dražobnú
zábezpeku v stanovenej lehote, dražobník – správca konkurznej podstaty konštatuje, že 1. opakované kolo
dražby (celkovo II. kolo dražby) vyššie uvedeného nehnuteľného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
zabezpečeného veriteľa Tata banka, a.s., ako zabezpečeného veriteľa v prvom poradí a zabezpečeného
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., ako zabezpečeného veriteľa v druhom poradí, bolo neúspešné.
V Nitre, dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antond Ižold
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 2, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/147/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/147/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Anton Ižold, nar.
01.03.1979, bytom Ku Bratke 2, 934 05 Levice (ďalej len „dlžník“), v súvislosti so súpisom majetku konkurznej
podstaty podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa
ust. § 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote najneskôr do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Briana Jahnátková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 901/17, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1955
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/144/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/144/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K094623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kasášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 18, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1960
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/51/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/51/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávka voči Mestský podnik služieb Šurany: 1076,02 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K094624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koncz Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 265, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/160/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/160/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Ľudovít
Koncz, nar. 23.01.1975, Hontianska Vrbica 265, 935 55 Hontianska Vrbica, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 17.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.

IČO:
31575951
31575951
31575951

Ulica:
Hodžova
Hodžova
Hodžova

Číslo:
11
11
11

Obec
Žilina
Žilina
Žilina

PSČ:
010 11
010 11
010 11

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
937,64 €
121,52 €
1 242,33 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca

K094625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnárová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky ..., 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/121/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/121/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Mária
Molnárová, nar. 03.08.1963, bytom 940 02 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa
18.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR – Krajský súd v Bratislave 00215759 Záhradnícka 10
Bratislava 813 66 Slovenská republika 107,10 €

Mgr. Lukáš Reguli, správca
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K094626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valášek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 670 / 4, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/156/2019 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/156/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
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: Peter Valášek, nar. 02.10.1989, Mierová 4, 941 11 Palárikovo, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 14.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
SR- Krajský súd v Bratislave 00215759 Záhradnícka 10
Bratislava 813 66 Slovenská republika 60 €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K094627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čomor Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2333 / 79, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/100/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/100/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Martin Čomor, nar. 30.07.1991, bytom
M.R.Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 178/2019 zo
dňa 16.09.2019 pod. č. K081785).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky Peugeot 307 HDI
Typ: 3* RHY/E/B
Kategória: M1
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 03.06.2004
Farba: modrá metalíza tmavá
VIN: VF33ERHYB83588583
Palivo: NM
EČV: NZ423EG
Stav opotrebovanosti: pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti, porucha motora spôsobená opotrebením,
poškodený lak na prednom pravom nárazníku a na zadnom pravom nárazníku
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: M. R. Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky, Slovensko
Súpisová hodnota: 850,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p ZKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 23OdK/100/2019 – Peugeot - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/100/2019 Martin Čomor – Peugeot - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 07.11.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 08.11.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetnú hnuteľnú vec a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 23.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K094628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukácsová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G.Bethlena 4921/5, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/161/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/161/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/161/2019
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: 21.10.2019
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Prihlásená suma spolu: 262,23 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 23.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K094629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Pavol Hypský, nar. 05.06.1972, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské
Lužany (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľnej veci s por. č. 1 zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty. (I. kolo VPK bolo
zverejnené v OV č. 189/2019 dňa 01.10.2019 pod číslom K087415).
V súlade s Podmienkami I. kola verejného ponukového konania zo dňa 26.09.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 17.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená ponuka od nasledovného záujemcu
1. Záujemca:

Matej Kiska, bytom XXX

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

17.10.2019

Ponúkaná cena:

501,- €

Potvrdenie o zaplatení:

áno

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena

Deň vydania: 28.10.2019

Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 18.10.2019
Vyhodnotenie predložených ponúk:
Správca dňa 23.10.2019 vyhodnotil predloženú ponuku nasledovne: Cenovú ponuku záujemcu č. 1 Matej Kiska,
bytom XXX, s navrhovanou kúpnou cenou 501 €, správca prijíma.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
I.

kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci s por. č. 1 zapísanej do Súpisu majetku
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019) bolo úspešne ukončené.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, ak
nedôjde k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR oprávnenou osobou.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR:
„Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.“
Podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR:
„Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.“
V Nitre, dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Pavol Hypský, nar. 05.06.1972, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

172

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

Lužany (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľnej veci s por. č. 2 zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty. (I. kolo VPK bolo
zverejnené v OV č. 189/2019 dňa 01.10.2019 pod číslom K087416).
V súlade s Podmienkami I. kola verejného ponukového konania zo dňa 26.09.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 17.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 18.10.2019
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
I.

kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci s por. č. 2 zapísanej do Súpisu majetku
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019) bolo ukončené - neúspešné.

V Nitre, dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Pavol Hypský, nar. 05.06.1972, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské
Lužany (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľnej veci s por. č. 3 zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty. (I. kolo VPK bolo
zverejnené v OV č. 189/2019 dňa 01.10.2019 pod číslom K087417).
V súlade s Podmienkami I. kola verejného ponukového konania zo dňa 26.09.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 17.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 18.10.2019
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
I.

kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci s por. č. 3 zapísanej do Súpisu majetku
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019) bolo ukončené - neúspešné.

V Nitre, dňa 23.10.2019
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JUDr. Roman Nagy, správca

K094632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Pavol Hypský, nar. 05.06.1972, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské
Lužany (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľnej veci s por. č. 4 zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty. (I. kolo VPK bolo
zverejnené v OV č. 189/2019 dňa 01.10.2019 pod číslom K087418).
V súlade s Podmienkami I. kola verejného ponukového konania zo dňa 26.09.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 17.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk bola správcovi doručená ponuka od nasledovného záujemcu
1. Záujemca:
Dátum doručenia:

Pavol Brisuda, bytom XXX
14.10.2019

Ponúkaná cena:

627,- €

Potvrdenie o zaplatení:

áno

Výška zálohy:

celá ponúkaná kúpna cena

Vyššie uvedené skutočnosti boli zistené pri otváraní obálok dňa 18.10.2019
Vyhodnotenie predložených ponúk:
Správca dňa 23.10.2019 vyhodnotil predloženú ponuku nasledovne: Cenovú ponuku záujemcu č. 1 Pavol
Brisuda, bytom XXX, s navrhovanou kúpnou cenou 627 €, správca prijíma.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
I.

kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci s por. č. 4 zapísanej do Súpisu majetku
všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019) bolo úspešne ukončené.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, ak
nedôjde k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR oprávnenou osobou.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR:
„Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.“
Podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR:
„Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.“
V Nitre, dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Pavol Hypský, nar. 05.06.1972, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské
Lužany (ďalej ako „dlžník“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejnený v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019).
1. Špecifikácia predávaného majetku
2. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nákladný príves, zn.: AGADOS VZ 26, VIN: TKXV261757ANS5548, rv. 01.08.2007, farba: šedá svetlá,
Stav: celkovo poškodený a nepojazdný, zlomená náprava, poškodené bočnice.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR

2. Cena majetku určeného na predaj
V 2. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 27OdK/69/2019 – Hnuteľná vec 2 a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 27OdK/69/2019 Pavol Hypský – Hnuteľná vec 2 – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
12.11.2019, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
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.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní akceptujú skutočnosť, že úspešný
záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného
ponukového konania.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 23.10.2019
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JUDr. Roman Nagy, správca

K094634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hypský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelská 61/25, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27Odk/69/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Pavol Hypský, nar. 05.06.1972, bytom Dukelská č. 61/25, 935 41 Tekovské
Lužany (ďalej ako „dlžník“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27OdK/69/2019, v súlade s ust. § 167p Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“) vyhlasuje II. kolo
verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci zapísanej do Súpisu majetku všeobecnej podstaty
(zverejnený v OV č. 154/2019 dňa 12.08.2019).
1. Špecifikácia predávaného majetku
3
HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Nákladný automobil, zn.: AVIA A 75 EL., EČ: LV468DG
Stav: Predmetné vozidlo je totálne poškodené, vnútrajšok je úplne zdemolovaný a rozbitý, chýba technický preukaz, nepoužiteľné, vhodné do
šrotu.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100 EUR

2. Cena majetku určeného na predaj
V 2. kole verejného ponukového konania správca ponúka vyššie uvedenú hnuteľnú vec na predaj v súlade s ust.
§ 167p ods. 1 ZoKR, pričom rozhodujúcim kritériom je Najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený v:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 27OdK/69/2019 – Hnuteľná vec 3 a meno záujemcu. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk
Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie
– konkurz sp.zn.: 27OdK/69/2019 Pavol Hypský – Hnuteľná vec 3 – NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do
12.11.2019, na adresu kancelárie správcu: Akademická 4, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpusti. Riadne doručená ponuka je záväzná až do
skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na všetky jeho ponuky na tento predmet predaja neprihliada.
4. Náležitosti ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s značením, ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení
verejného ponukového konania,
2. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na vyššie uvedený bankový účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu (výpis z účtu, platobný príkaz, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
4. Uvedenie spôsobu vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude záujemca v
ponukovom konaní neúspešný,
5. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu právnickej osoby – originál, alebo overenú fotokópiu
výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako 30 dní odo dňa podania ponuky
s označením obchodného mena, sídla a IČO; v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa sa priloží fotokópia
dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby s uvedením mena a priezviska, rodného priezviska,
dátumu narodenia a bydliska. Záujemca zároveň uvedie aj svoj telefonický, príp. emailový kontakt.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

5. Podmienky akceptácie ponuky
Podmienkou na akceptáciu ponuky je včasné doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu na vyššie uvedený účet správcu.
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.
Záujemcovia berú na vedomie a účasťou na verejnom ponukovom konaní akceptujú skutočnosť, že úspešný
záujemca bude znášať všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu verejného
ponukového konania.
6. Termín a miesto otvárania obálok
Neporušené obálky budú otvorené nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, v sídle
kancelárie správcu.
7. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvárania obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba podľa ust. § 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predávaný majetok a nevyužije právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r ods. 2 ZoKR za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole
VPK a neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, s úspešným uchádzačom bude
uzavretá zmluva do 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nitre, dňa 23.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K094635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katonaová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1774/16, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/147/2019 S439
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
28OdK/147/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 28/OdK/147/2019 zo dňa 12.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Anna Katanaová nar 23.9.1954, bytom Štúrovo, Štefanikova 1774/19. Zároveň týmto uznesením do
funkcie správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom
vestníku 159/.2019 dňa 19.8.2019. Účinky konkurzu nastali dňa 20.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Anna Katanaová, nar. 23.9.1954, bytom Štúrovo, Štefanikova 1774/19,
v zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého
úpadcom zo dňa 30.11.2018, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Anna Katanaová, nar. 23.9.1954, bytom
Štúrovo, Štefaniková 1774/19, z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K094636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drábik Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178 / 13, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/137/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/137/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zverejnené v OV č. 205/2019 pod K093687 zo dňa 23.10.2019 - sa ruší.

K094637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacko Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 37, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/147/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/147/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 29/OdK/147/2019 zo dňa 14.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Dávid Lacko nar 24.1.1993, bytom Semerovo č.37. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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161/.2019 dňa 21.8.2019. Účinky konkurzu nastali dňa 22.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Dávid Lacko nar. 24.1.1993, bytom Semerovo č. 37, v zmysle § 167v,
ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
17.1..2019, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Dávid Lacko, nar. 24.1.1993, bytom
Semerovo č. 37., z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana Zavacká

K094638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drábik Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178 / 13, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/137/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/137/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Róbert HIPP, správca konkurznej podstaty úpadcu: Martin Drábik, nar.: 01.11.1979, bytom: J. Matušku
2178/13, 955 01 Topoľčany, SR, zapísaný v zozname správcov pod zn. S 1487, sídlo správcu: Farská 33/I.p., 949
01 Nitra, týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p
ZoKR a v nadväznosti na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej
podstaty a to:
Súpisová zložka majetku č.1 – mobil Huawei Y6 2017 šedý, model: MYA-L41, Výrobné
číslo:IMEI1:SK866404030490368, stav: poškodený disp., miesto uloženia: J.Matušku 2178/13, 955 01 Topoľčany
– u dlžníka, vlastníctvo: 1/1, súpisová hodnota majetku: 60,00 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1/. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: JUDr. Róbert Hipp – správca,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením Spisová značka súdneho
spisu: 30OdK/137/2019 S -1487 a výrazným označením „Ponukové konanie – Drábik – neotvárať“ v lehote do 15
dní od faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
2/. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku. Každý záujemca je povinní zložiť v
prospech bankového účtu správcu IBAN: SK 89 1111 0000 0010 5883 6446, VS: 0137, správa pre prijímateľa:
Drábik– 3.ponukové konanie, účet vedený v UniCredit Bank a.s., Šaľa. Zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej
ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje obchodné meno a v prípade fyzickej
osoby svoje meno a priezvisko. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo
výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie
ponúk.
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3/. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a výpis z príslušného registra nie
starší ako jeden mesiac.
4/. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
5/. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6/. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky za overenie pravosti podpisu, znáša záujemca.
7/. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a
následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu. Správca si vyhradzuje
oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov o kúpu nehnuteľností resp. zrušiť ponukové konanie.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0911/11 78 80 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hd. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hipprobert.skp@gmail.com.
V Nitre, dňa 23.10.2019
JUDr. Róbert HIPP, MBA - správca

K094639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zeve Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 709 / 2, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/107/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/107/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 32OdK/107/2019-18 zo dňa 16.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Zeve, nar. 03.10.1956, bytom Kostolná 709/2, 94614 Zemianska Olča. Uznesením
Okresného súdu Nitra č. k. 32OdK/107/2019-18 zo dňa 16.07.2019 bola ustanovená do funkcie správcu dlžníka
JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 94501 Komárno. (ďalej len
„dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 140/2019 zo dňa 23.07.2019. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 24.07.2019.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Zeve, nar. 03.10.1956, bytom Kostolná 709/2, 94614 Zemianska
Olča, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov, že dňa 23.10.2019 došlo k splneniu rozvrhu výťažku majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej
podstate a teda oznamujem v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Zeve, nar. 03.10.1956, bytom Kostolná
709/2, 94614 Zemianska Olča, zrušuje.
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K094640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Gúta 67 67, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/167/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Szabóová, nar. 21.04.1962, trvale bytom
Veľká Gúta 67, Kolárovo č. k.: OS Nitra č. k. 30OdK/167/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku
dlžníka ako hnuteľné veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis

Výrobné
číslo
Nákladný príves zn. PS, EVČ: KN VIN: 1731
203 YI

Stav opotrebenia

Spoluvlastnícky
podiel
Zlý technický stav, nepoužívaný, 33 ročný, 1/1
hrdzavý

Súpisová
hodnota
100,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 02.10.2019. V II. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí v majetku dlžníka:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 30OdK/167/2019- neotvárať", do 14.11.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 14.11.2019 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie nehnuteľnosti, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

182

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 14.11.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K094641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanička Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 1593 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/199/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom
Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom
podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30 757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.06.2015č. k.: OS Nitra 29OdK/199/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p a ust.
167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov,
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate
majetku dlžníka ako Iná majetková hodnota, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu
správcom na majetok:

Iná majetková hodnota:
Popis

číslo

Cenné papiere

71-85

Emitent

Spoluvlastnícky
podiel
SATEC SK a.s. so sídlom Novozámocká 102, 94905 1/1

Nominálna
hodnota 1 ks
12412,- Euro

Súpisová
hodnota 1ks
12412,- Euro
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Nitra, IČO: 36 684 961 , spoločnosť v konkurze OS Nitra
sp. zn. 31K/37/2017

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2019. V II. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj inej majetkovej hodnoty úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 29OdK/199/2019- neotvárať", do 14.11.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 14.11.2019 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 14.11.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.
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JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K094642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kriška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapatská 915/2, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/68/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/68/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zápisnica
o vyhodnotení ponúk vo veci speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku úpadcu Patrika Krišku

Úpadca:

Patrik Kriška

Konkurzné konanie:

32K/68/2015

Zápisnica zo dňa:
Vyhotovil:

10.10.2019
JUDr. Marek Piršel, správca

dňa

16.10.2019

I.

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kriška, Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rapatská 915/2, 951 35 Veľké
Zálužie, IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1981, Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Piršel, kancelária správcu na
adrese: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Druh podania: Iné zverejnenie
PONUKOVÉ KONANIE: 2. Kolo
V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa § 82 ods. 2 písm. a/ zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR/ správca úpadcu: Patrik Kriška nar.: 20.04.1981, bytom Rapatská 915/2, 951 35
Veľké Zálužie, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 32K/68/2015, JUDr. Marek Piršel ponúkol v zmysle ustanovenia
§ 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
P.č.
Názov hnuteľnej veci/súboru vecí
Počet
Hodnota v €
1.
Sedačka 2
1
25
2.
Sedačka 3
1
35
3.
Kreslo k sedačke
1
15
4.
Konferenčný stolík
1
5
6.
TV stolík
1
5
8.
Jedálenský stôl (kov/drevo)
1
25
9.
Stoličky 4x
1
25
10.
Manželská posteľ – kov (druhá)
1
50
Podrobné informácie boli záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. 0917 822 724.
1. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa vo Veľkom Záluží bolo možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej
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dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
Ponuku na vybraný majetok bolo možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre
prihodenie sumy bolo potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii online
dražieb pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania alebo prihodiť o minimálnu hodnotu 1 EUR.
3. Online aukcia bola ukončená do 20 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Správca vyhodnotil všetky ponuky do troch pracovných dní po ukončení online aukcie a vyhotovil o tom zápisnicu.
5. Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia
vyzvania o tom, že sa stal víťazom s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada
celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet IBAN kód: SK7183605207004202044907 vedený mBank
S.A. alebo v hotovosti do pokladne správcu.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, vlastnícke právo
prechádza na záujemcu s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
2.

II.

Podľa vyššie uvedeného oznámenia v bode I. tejto zápisnice v stanovenej lehote boli urobené nasledovné víťazné
ponuky:

P.č.
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
10.

Popis, typ a množstvo
Sedačka 2
Sedačka 3
Kreslo k sedačke
Konferenčný stolík
TV stolík
Jedálenský stôl (kov/drevo)
Stoličky 4x
Manželská posteľ- kov (druhá)

Hodnota v EUR
=25,-€
=35,-€
=15,-€
=5,-€
=5,-€
=25,-€
=25,-€
= 50,-€

Najvyššia ponuka v EUR
26,00 €
36,00 €
36,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
26,00 €
0,00 €

Meno, adresa víťaza
Zuzana Viskupová,
Zuzana Viskupová,
Zuzana Viskupová,
Pavol Benko,
-

III.

Vyhodnotenie:

Správca určuje za víťaza Súpisovej zložky č. 1., na základe najvyššej doručenej ponuky uchádzača s
ponúknutou cenou 26,- €.

Správca určuje za víťaza Súpisovej zložky č. 2., na základe najvyššej doručenej ponuky uchádzača s
ponúknutou cenou 36,- €.

Správca určuje za víťaza Súpisovej zložky č. 3., na základe najvyššej doručenej ponuky uchádzača s
ponúknutou cenou 36,- €.

Správca určuje za víťaza Súpisovej zložky č. 9., na základe najvyššej doručenej ponuky uchádzača
s ponúknutou cenou 26,- €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Odôvodnenie:

Správca vyhodnotil všetky ponuky, ktoré boli urobené prostredníctvom on-line aukcie a spomedzi
ponúknutých cien vybral ponuky s najvyššou hodnotou pre danú hnuteľnú vec. Ak niektorí so záujemcov
odmietne uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, správca bude uvedenú
sumu vymáhať, nakoľko iný záujemca neprejavil o daný hnuteľný majetok záujem.

Na základe vyššie uvedeného vyhodnotenia správca prevedie/odpredá majetok úspešným záujemcom.

Správca považuje za potrebné veriteľov upozorniť, že predajom majetku sa zabezpečia aspoň čiastočné
prostriedky na úhradu pohľadávok proti podstate.

Súpisové položky č. 4,6,7,8,10 správca v súlade so záväzným pokynom vylúči z majetku úpadcu.

.................................................
JUDr. Marek Piršel

K094643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Švorcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chľaba 75, 943 66 Chľaba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/169/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/169/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Renáta
Švorcová, nar. 08.01.1971, bytom: Chľaba 75, 943 66 Chľaba(ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s
ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa
ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre dňa 23.09.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nina Virágová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3460/17, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/177/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/177/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Peter Páll, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Nina
Virágová, nar. 07.08.1977, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, bytom: M.R.Štefánika 3460/17, 934 01 Levice(ďalej aj
ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri
preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

V zmysle ustanovenia ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR platí, že: správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szekér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 641/39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/204/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Szekér, nar. 11.05.1968, bytom: Svätého Štefana
641/39, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Szekér – STYLE, s miestom
podnikania Kossúthova 26, 943 01 Štúrovo, IČO: 41 092 431, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR,
týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným
veriteľom. Kauciu možno zložiť 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 správcom podľa rozhodnutia príslušného orgánu.

Číslo účtuIBAN:SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.

V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szekér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 641/39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/204/2019 S1945Odk/204/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Szekér, nar. 11.05.1968, bytom: Svätého Štefana
641/39, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Szekér – STYLE, s miestom
podnikania Kossúthova 26, 943 01 Štúrovo, IČO: 41 092 431, (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s
ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa
ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 478, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/131/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/131/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 29OdK/131/2019

spisová značka správcovského spisu

: 29OdK/131/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
942 01 Šurany

: Mário Nagy, 941 32 Semerovo, t.č. Levická 82,

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 27.11.1995

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

S úctou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K094648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bíróová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ul. 1482/14 1482/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/164/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/164/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

K094649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Baloghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 617/14, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/196/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Edita Baloghová, nar. 08.08.1979, bytom: Cintorínska
617/14, 946 32 Marcelová, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

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 správcom podľa rozhodnutia
príslušného orgánu.

Číslo účtuIBAN:SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.

V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kleman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1963
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/141/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/141/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

ponukové konanie – zverejnené v OV č. 150/2019 dňa 06.08.2019
Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnil 1 záujemca, a vyhral ponukové
konanie.
Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár
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K094651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Baloghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 617/14, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/196/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/196/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Edita Baloghová, nar. 08.08.1979, bytom: Cintorínska
617/14, 946 32 Marcelová,(ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefanča Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žemberovce -, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1968
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/183/2019 S1359
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
28OdK/183/2019
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 Róbert Štefanča

K094653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Kapitána Jaroša 35, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/195/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Kováčová, nar. 06.03.1958, bytom: t.č. Kapitána
Jaroša 35, 934 05 Levice, v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok prihláseným veriteľom. Kauciu možno zložiť 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 správcom podľa rozhodnutia
príslušného orgánu.

Číslo účtuIBAN:SK94 1100 0000 0029 4507 4788, vedený v Tatra banke, a.s.
Výška kaucie: 350,-€
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u správcu na
predpísanom tlačive čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím
právom alebo poradia zabezpečovacieho práva, pričom ten kto pohľadávku popiera musí popretie pohľadávky
vždy zdôvodniť, 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.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
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b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.

V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca

K094654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
t.č. Kapitána Jaroša 35, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/195/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/195/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Mgr. Peter Páll, správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Kováčová, nar. 06.03.1958, bytom: t.č. Kapitána
Jaroša 35, 934 05 Levice,(ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre dňa 23.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca
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K094655
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 23.10.2019

Mgr. Peter Páll, správca

K094656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pesti
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 97, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/35/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
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Okresný súd Nitra uznesením, č. k. 27OdK/35/2019 zo dňa 23.4.2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Jozef Pesti, nar. 02.12.1979, bytom Mužla č. 97 (ďalej ako „úpadca“), rozhodol o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok a ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6,
949 01 Nitra, IČO: 47 982 586, do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu. Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 82/2019 zo dňa 29.04.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR, správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu:
Jozef Pesti, nar. 02.12.1979, bytom Mužla č. 97, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jozef Pesti, nar. 02.12.1979, bytom Mužla
č. 97, zrušuje.
V Nitre, dňa 23.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K094657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudry Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 866, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

finančné prostriedky - hotovosť dlžníka v sume 185,- €

K094658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudry Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 866, 951 17 Cabaj-Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/156/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/156/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznamujem doručenie prihlášky veriteľa Martin Kohút, IČO43607497, so sídlom Olivova 101/11, Nitra Párovské
Háje, prihláška zo dňa 20.9.2019 doručená dňa 17.10.2019 , prihlásená pohľadávka vo výške 11.823,17 €
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K094659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jozef Tonté
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice ., 934 32 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/20/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Ponukové konanie

32OdK/20/2019 S1820

V zmysle § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci
speňaženia majetku dlžníka Jozef Tonté, nar. 25.11.1978, Mestský úrad Levice, Námestie hrdinov 1, 934 32
Levice (ďalej len „úpadca“) týmto vyhlasujem ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného súboru majetku
tvoriaceho konkurznú podstatu v zmysle súpisu vykonaného správcom dňa 10.06.2019 zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 117/2019 zo dňa 19.06.2019.
Súbor nehnuteľností, ktorý správca ponúka na predaj pozostáva z nasledujúcich spoluvlastníckych
podieloch na nehnuteľnostiach:
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 99
Obec: Boťany
Okres: Trebišov

Katastrálne územie: Boťany

PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
338/1

Výmera v m2
522

338/2

28

Druh pozemku
zastavaná plocha a

nádvorie

zastavaná plocha a
nádvorie

339

1033

záhrada
STAVBY

Súpisné Na parcele Popis
číslo

224

číslo

338/1

stavby

rodinný dom
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Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum
spoluvlastnícky podiel, miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Deň vydania: 28.10.2019

narodenia, rodné

číslo

(IČO),

Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12
Tonté
Dátum narodenia :

Jozef,
25.11.1978

rod.

spoluvlastnícky
Tonté,
934

01

podiel
Levice,

42/720
SR

Súpisová hodnota vyššie označeného súboru nehnuteľností predstavuje sumu 1.390,08 EUR.
Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedený súbor hnuteľných vecí.
Záujemcovia doručia svoje cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P. O. Box
90, 958 01 Partizánske v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 32OdK/20/2019 –
NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
v Obchodnom vestníku .
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „Súbor nehnuteľností – LV č. 99 “,
označenie záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu,
návrh kúpnej ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu
cenu pre prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.

·

Ako prílohu predloženej ponuky žiadam predložiť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 32202019 tak, aby bola na
účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
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.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Topoľčanoch 23.10.2019

Správcovský dom, k.s.
v zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár
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K094660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Alexander Papp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martovce 230, 946 61 Martovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/37/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/37/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. 0908 845 515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

32OdK/37/2019 S1820

Ponukové konanie
V zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vo veci speňaženia majetku
dlžníka Alexander Papp, nar. 19.07.1979, 946 61 Martovce 230 (ďalej len „úpadca“) týmto vyhlasujem
ponukové konanie na predaj nižšie uvedeného majetku tvoriaceho všeobecnú konkurznú podstatu v zmysle
súpisu vykonaného správcom dňa 30.06.2019, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 128/2019 zo dňa
04.07.2019.
Majetok ktorý správca ponúka na predaj:
Súpisová zložka č. 1. - Motorové vozidlo RENAULT LAGUNA, Osobné vozidlo M1, rok výroby 2002,
evidenčné číslo KN739DF, VIN: VF1KG0F0626582762, motorové vozidlo je opotrebené - nepojazdné.
Súpisová hodnota bola správcom stanovená na sumu 400,00 EUR.
Vyzývam záujemcov, aby predložili správcovi cenové ponuky za vyššie uvedenú vec. Záujemcovia doručia svoje
cenové ponuky správcovi na adresu Správcovský dom, k.s., Nitrianska 42, P. O. Box 90, 958 01 Partizánske
v zalepenej obálke s výrazným označením „ KONKURZ sp. zn. 32OdK/37/2019 –NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do
10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku .
Predložená ponuka musí spĺňať nasledujúce podmienky:
·

·

Písomná ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, teda „RENAULT LAGUNA“, označenie
záujemcu spôsobom, ktorý vylučuje jeho zámenu s inou osobou, kontaktné údaje záujemcu, návrh kúpnej
ceny a označenie IBAN účtu záujemcu pre účely vrátenia zloženého preddavku na kúpnu cenu pre
prípad, že tento sa nezapočíta na kúpnu cenu.
Prílohou predloženej ponuky musí byť aj doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu,

Záujemca o kúpu predmetu tohto ponukového konania je povinný uhradiť zálohu na ponúknutú kúpnu cenu vo
výške 100% ponúkanej ceny na účet správcu č. SK91 0200 0000 0029 6201 1455 VS 32372019 tak, aby bola na
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účet správcu pripísaná najneskôr do 10 dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania
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.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný záznam.
Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkol
najvyššiu kúpnu cenu;
S víťazom ponukového konania uzatvorí správca kúpnu zmluvu.
Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatené preddavky na kúpnu cenu v lehote do 10
dní odo dňa určenia víťaza ponukového konania na účty, ktoré vo svojich ponukách záujemcovia uvedú.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na telefónnom čísle 0908 845 515 alebo na emailovej adrese spravcovskydom@gmail.com.

V Topoľčanoch 23.10.2019

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

K094661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murko Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 224 / 100, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/159/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/159/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

osobné motorové vozidlo patriace do BSM dlžníka a manželky, evidované na mene manželky dlžníka Valéria
Murková,
vozidlo FIAT BRAVA 100 16V, kat. M1, Zdv. objem valcov 1581 cm, výkom motora 76, palivo BA 95, farba
modrá metalíza, ev.č. TO 775 CM, počet najazdených km 237 500, platné osvedčenia o TK, zákonne poistené.
Rok výroby 1999
súpisová hodnota 800,- €
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K094662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Valkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Vozokany 27, 951 82 Malé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/148/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/148/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1.
Pozemky
Súp. zl.
Druh
č.
1
2
3
4

Výmera Štát

Slovenská
republika
Slovenská
orná pôda 2498 m2
republika
Slovenská
orná pôda 5899 m2
republika
Slovenská
orná pôda 1355 m2
republika
orná pôda 373 m2

Obec
Čierne
Kľačany
Čierne
Kľačany
Čierne
Kľačany
Veľké
Vozokany

Názov katastrálneho
územia

Číslo
LV

Parc.č.:

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

Čierne Kľačany

2131

889

1/20

10,00 €

Čierne Kľačany

2131

1802/1 1/20

60,00 €

Čierne Kľačany

1004

498/3

2/40

140,00 €

Veľké Vozokany

2597

4967

1/5

125,00 €

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K094663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Trávnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Dvorany 765, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.3.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/151/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
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(3)Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
(4)Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje.
Zistenie popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi
preukázané.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 7.10.2019.
Správcovi bola doručená dňa 21.10.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1
Právny
dôvod
2
Právny
dôvod
3
Právny
dôvod
4
Právny
dôvod
5
Právny
dôvod
6
Právny
dôvod
7
Právny
dôvod
8
Právny
dôvod
9
Právny
dôvod
10
Právny
dôvod
6

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
Celková suma
16,59 €
XX
XX
XX
XX
16,59 €
Blok na pokutu nezaplatenú na mieste AA 377444 zo dňa 3. 12. 2005 vydaný OR PZ Topoľčany, na základe ktorého je dlžník
povinný zaplatiť čiastku 16,59 €. Blok nadobudol právoplatnosť dňa 3. 12. 2005 a vykonateľnosť dňa 19. 12. 2005.
16,59 €
XX
XX
XX
XX
16,59 €
Blok na pokutu nezaplatenú na mieste AA 1964907 zo dňa 29. 7. 2006 vydaný OR PZ Radošina, na základe ktorého je dlžník
povinný zaplatiť čiastku 16,59 €. Blok nadobudol právoplatnosť dňa 29. 7. 2006 a vykonateľnosť dňa 14. 8. 2006.
33,19 €
XX
XX
XX
XX
33,19 €
Blok na pokutu nezaplatenú na mieste AA 1963087 zo dňa 29. 9. 2007 vydaný OR PZ Radošina, na základe ktorého je dlžník
povinný zaplatiť čiastku 33,19 €. Blok nadobudol právoplatnosť dňa 29. 9. 2007 a vykonateľnosť dňa 15. 10. 2007.
33,19 €
XX
XX
XX
XX
33,19 €
Blok na pokutu nezaplatenú na mieste AA 2496022 zo dňa 13. 2. 2008 vydaný OR PZ Topoľčany na základe ktorého je dlžník
povinný zaplatiť čiastku 33,19 €. Blok nadobudol právoplatnosť dňa 13. 2. 2008 a vykonateľnosť dňa 29. 2. 2008.
66,38 €
XX
XX
XX
XX
66,38 €
Blok na pokutu nezaplatenú na mieste AA 2546442 zo dňa 24. 11. 2008 vydaný OR PZ Topoľčany na základe ktorého je dlžník
povinný zaplatiť čiastku 66,38 €. Blok nadobudol právoplatnosť dňa 24. 11. 2008 a vykonateľnosť dňa 10.12. 2008.
553,95 €
XX
XX
XX
XX
553,95 €
Platobný výmer č. 2503/2004/A zo dňa 24. 6. 2004 vydaný Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, na základe ktorého dlžník je
povinný zaplatiť poistné vo výške 553,95 €. Platobný výmer nadobudol právoplatnosť dňa 7. 9. 2004 a vykonateľnosť dňa 15. 9.
2004.
XX
XX
XX
1.327,42 €
XX
1.327,42 €
Platobný výmer č. 2503/2004/B zo dňa 24. 6. 2004 vydaný Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, na základe ktorého dlžník je
povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 1 327,42 €. Platobný výmer nadobudol právoplatnosť dňa 7. 9. 2004 a
vykonateľnosť dňa 15. 9. 2004.
94,60 €
XX
XX
XX
0,34 €
94,94 €
Platobný výmer č. PV 401/06855/2009 zo dňa 3. 9. 2009 vydaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe
ktorého je dlžník povinný zaplatiť poistné vo výške 94,60 € a trovy konania vo výške 0,34 €. Platobný výmer nadobudol
právoplatnosť dňa 29. 9. 2009 a vykonateľnosť dňa 15. 10. 2009.
530,70 €
XX
XX
XX
XX
530,70 €
Platobný výmer č. PV 401/06842/2009 zo dňa 3. 9. 2009 vydaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe
ktorého je dlžník povinný zaplatiť poistné vo výške 530,70 €. Platobný výmer nadobudol právoplatnosť dňa 29. 9. 2009 a
vykonateľnosť dňa 15. 10. 2009.
200,00 €
XX
XX
XX
XX
200,00 €
Rozkaz o uložení sankcie za priestupok č. ORPZ-TO-P-ODI2-264/2011 zo dňa 22. 7. 2011 vydaný OR PZ Topoľčany, na základe
ktorého je dlžník povinný zaplatiť čiastku 200,00 €. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 8. 2011 a vykonateľnosť dňa 26.
8. 2011
100,00 €
XX
XX
XX
XX
100,00 €
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Rozhodnutie č. PP401/04342/2011 zo dňa 28. 8. 2011 vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na základe
ktorého je dlžník povinný zaplatiť čiastku 100,00 €. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 9. 2011 a vykonateľnosť dňa 25.
10. 2011.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom S/27-37
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K094664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klaudia Markechová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 578/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/191/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/191/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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 Klaudia Markechová,
nar. 12.10.1971, bytom 949 01 Nitra - Chrenová, Lomnická č. 578/2, t.č. 949 01 Nitra, Tr. Andreja Hlinku 616/36,
podnikajúci pod obchodným menom: Klaudia Markechová, s miestom podnikania Lomnická 2, 949 01 Nitra, IČO:
40 235 092, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.11.2002 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 13.9.2019 zverejnením v OV 176/2019 dňa 12.9.2019 pod
značkou K080584.
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 Klaudia Markechová, nar. 12.10.1971, bytom 949
01 Nitra - Chrenová, Lomnická č. 578/2, t.č. 949 01 Nitra, Tr. Andreja Hlinku 616/36, podnikajúci pod obchodným
menom: Klaudia Markechová, s miestom podnikania Lomnická 2, 949 01 Nitra, IČO: 40 235 092, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.11.2002, 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 24.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka
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K094665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černaj Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ul. 70 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/161/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Ján Černaj, nar. 08.09.1972, bytom Hlavná 70/8, 945 01 Komárno Ďulov Dvor, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 29OdK/161/2019 týmto o z n a
m u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14,
955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K094666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černaj Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ul. 70 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/161/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/161/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Ján Černaj, nar. 08.09.1972, bytom Hlavná 70/8, 945 01 Komárno Ďulov Dvor, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 29OdK/161/2019 týmto
v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávok veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia
tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ
právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
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K094667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černaj Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ul. 70 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/161/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/161/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Ján Černaj, nar. 08.09.1972, bytom Hlavná 70/8, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/161/2019 zo dňa 20.08.2019 bol vyhlásený
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konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 29OdK/161/2019 from August 20, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Ján Černaj, born 08.09.1972, address Hlavná 70/8, 945 01 Komárno - Ďulov Dvor, Slovak Republic,
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 165/2019 z 27.08.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 28.08.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 165/2019
from August 27, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on August
28, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
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during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee
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K094668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chromcová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky -, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/217/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/217/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Eva Luticová, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, správca dlžníka:
Silvia Chromcová, nar.: 01.11.1980, bytom Vrútky, 038 61 Vrútky podnikajúci pod obchodným menom Silvia
Chromcová, s miestom podnikania M. R. Štefánika 3343/6, 038 61 Vrútky, IČO: 44 866 704 týmto v zmysle §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Silvia Chromcová, nar.: 01.11.1980, bytom
Vrútky, 038 61 Vrútky podnikajúci pod obchodným menom Silvia Chromcová, s miestom podnikania M. R.
Štefánika 3343/6, 038 61 Vrútky, IČO: 44 866 704, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Eva Luticová, správca

K094669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 406/17, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/289/2018 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/289/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 7OdK/289/2018-26 ustanovená do funkcie správcu vo veci
konkurzu na majetok dlžníka: Ján Lacko, nar. 07.04.1969, trvalé Partizánska 406/17, 039 01 Turčianske
Teplice.

V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správcom a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejní v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ust. § 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. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ján Lacko, nar. 07.04.1969, trvalé
Partizánska 406/17, 039 01 Turčianske Teplice končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ján Lacko, nar. 07.04.1969, trvalé
Partizánska 406/17, 039 01 Turčianske Teplice zrušuje.

JUDr. Alena Balážová - správca

K094670
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Kubala, nar. 30.06.1974, bytom Likavka 569,
034 95 Likavka, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Ružomberku dňa 23.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K094671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXPRESprint, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 23 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 387 282

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. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2006 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2006
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku úpadcu EXPRESprint s.r.o. podľa § 101 ZKR v znení zákona účinného
do 31.12.2011

V OV č. 138B/2007 zo dňa 12.7.2007 bol zverejnený schválený čiastkový rozvrh výťažku.

Celková suma výťažkov zahrnutých do čiastkového rozvrhu výťažku:
5 548 803,-Sk, po prepočte na euro: 184.186,50 eur

Suma pohľadávok proti podstate priradených k tejto súpisovej zložky majetku predstavuje 4 230 875,-Sk.
Konkrétne ide o pohľadávky proti podstate pozostávajúce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

mzdy, odstupné a daň odvedená za zamestnancov...1 684 918,-Sk
platby do fondu SP, Z, ZP........................................423 231,-Sk
prevádzkové réžie.....................................................248 514,-Sk
nákup materiálu.........................................................550 920,-Sk
ostatné služby............................................................9 084,-Sk
daňové povinnosti......................................................166 212,-Sk
dodatočné odvody do fondu SP,Z, ZP.......................569 163,-Sk
neuhradené faktúry za služby.....................................146 224,-Sk
predpokladané výdavky na archiváciu.......................150 000,-Sk

Spolu 1. až 9...............................................................................................3 948 266,-Sk
Zaokrúhlene s ohľadom na budúce možné výdavky proti podstate............4 000 000,-Sk
10. paušálna odmena správcu priznaná rozhodnutím súdu.......200.000,-Sk
11. odmena správcu zo speňaženia............................................151.944,- Sk

Spolu suma pohľadávok proti podstate 4 351 944,-Sk, po prepočte na euro: 144.458,- eur
Výsledná suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti podstate
z výťažku speňaženia činila: 1 196 859,-Sk, po prepočte na euro: 39.728,38 €.

Po zverejnení schváleného
nezabezpečených veriteľov.

rozvrhu

výťažku

bol

realizovaný

čiastkový

rozvrh

výťažku

pre

V uvedenom čiastkovom rozvrhu bola speňažená celá konkurzná podstata. V konkurznom konaní sa pokračovalo
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z dôvodu pokračujúcich sporov na základe odporovacích žalôb.

Po ukončení sporov súvisiacich s konkurzom, vychádzajúc z toho, že už bola speňažená celá konkurzná podstata
ku dňu vypracovania schváleného a realizovaného čiastkového rozvrhu výťažku, podávam týmto návrh
konečného rozvrhu výťažku.

Návrh konečného rozvrhu výťažku podľa § 101 ZKR v znení zákona účinného do 31.12.2011

Celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu výťažku:
5 548 803,-Sk, po prepočte na euro: 184.186,50 eur

Suma pohľadávok proti podstate

Suma pohľadávok proti podstate tak ako bola uvedená v čiastkovom rozvrhu 4 351 944,- Sk po prepočte na euro:
144.458,- eur je upravená nasledovne:
riadok 7: dodatočné odvody v sume 569.163,- Sk boli znížené o sumu 18.591,- eur.
riadok 9: predpokladané výdavky archív boli znížené o sumu 868,- eur
Spolu: 19.459,- eur.

Suma 19.459,- eur tvorí rozdiel medzi predpokladanými pohľadávkami proti podstate v rámci čiastkového rozvrhu
a skutočne vynaloženými, t.j. reálnymi nákladmi proti podstate.
Zostatok účtu po realizácii čiastkového rozvrhu je 19.459,- eur.

Pohľadávky proti podstate po realizácii čiastkového rozvrhu výťažku:
·
·

poštovné: 484, eur
poplatky banke: 1.299, eur

Celkom: 1.783,- eur

Rozdiel 17.676,- eur je zostatok na účte úpadcu a je určený na konečný rozvrh výťažku.

Z rozvrhu budú nezabezpečení veritelia uspokojení pomerne, a to takto:
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p.č.

Veritelia prihlásených pohľadávok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ampla polygrafia, s.r.o.
Apollo, zdravotná poisťovňa
Bratislavská papierenská spol.
DôVERA zdravotná poisťovňa
Gallo Róbert - GALLO
Gummi print Slovakia s.r.o.
Komunálna poisťovňa
Krajský úrad živ.prostredia
Kulich Ján - ŠMAK
MAP Slovakia
MEDIATEL
Ondrišík Bernard - MONOTYP
SCP Papier
Sociálna poisťovňa
Spoločná zdravotná poisťovňa
Ščepko Martin
Štát SR,Daňové riaditeľstvo
Všeobecná zdravotná poisťovňa

Deň vydania: 28.10.2019

Zistená pohľadávka

%

Rozvrh

Sk
1 553 386,71
168 305
173 414
46 462
708 941
7 062
6 029
26 200
32 836
1 663 309
11 305
64 076
1 200 981
2 396 799
66 481
801 485
2 897 257
248 546

13,00%
1,40%
1,43%
0,38%
5,88%
0,05%
0,04%
0,21%
0,27%
13,70%
0,09%
0,53%
9,94%
19,85%
0,55%
6,63%
24,00%
2,05%

2.297,88 eur
247,46 eur
247,64 eur
67,16 eur
1.039,35 eur
8.83 eur
7,- eur
37,11 eur
47,72 eur
2.421,61 eur
15,07 eur
93,68 eur
1.757 eur
3.508,68 eur
97,22 eur
1178, eur
4.242,24 eur
362,35 eur

spolu

17.676,- eur

Správca určuje lehotu na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku do 12.11.2019. Návrh bol zaslaný
Okresnému súdu Žilina, na ktorý prešla pôsobnosť veriteľského výboru.

JUDr. Jozef Kadura, správca

K094672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajčák Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité -, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/188/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/188/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Hnuteľná vec:
Popis
PEUGEOT 244L/-/ BOXER

Rok výroby
-

Stav opotrebovanosti
opotrebovaný

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
300 EUR

JUDr. Eva Luticová, správca
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K094673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399 / 25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/200/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/200/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 31.08.2018, sp. zn. 8OdK/200/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 173/2018 zo dňa 07.09.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Roman Cicko, nar. 10. 10.
1975, A.Pietra 399/25, 036 01 Martin (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
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 Roman Cicko, nar. 10.10.1975, A.Pietra
399/25, 036 01 Martin končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K094674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1960

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/215/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/215/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Josef Cina, nar. 29.02.1960, Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica – Nábrežie,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 11.10.2019 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47 Slovenská republika 184,74 €
Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 010 47 Slovenská republika 187,70 €

LawService Recovery, k.s., správca

K094675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šmatlava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 513, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/223/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka : Jozef Šmatlava, nar. 04.08.1974,
bytom Čierne 513, 023 13 Čierne, v súlade s ustanoveniami §167p ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku dlžníka :
1. Osobný automobil NISSAN PATROL GR 2.8 TDI, CA 783 AX, r.v. 1998, STK a EK do 10/2012, počet km : 210
000, nepojazdné už 10 rokov (pokazený motor).
Celková súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 1.000,00 eur.

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/223/2019 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty, t.j. 750,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného motorového vozidla zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny a to na
bankový účet IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 102232019. Potvrdenie o zaplatení
zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet,
ktorý uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K094676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šmatlava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 513, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/223/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka : Jozef Šmatlava, nar. 04.08.1974,
bytom Čierne 513, 023 13 Čierne, v súlade s ustanoveniami §167p ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku dlžníka :
1. Traktor UKT 72-45, bez ŠPZ, nepojazdný, rozobratý.
Súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 500,00 eur.

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/223/2019 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako 75% súpisovej hodnoty, t.j. 375,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného motorového vozidla zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny a to na
bankový účet IBAN: SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 102232019. Potvrdenie o zaplatení
zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet,
ktorý uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s najvyššou
navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K094677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Jaroslav Michalovič, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/236/2019, že v súlade s ust. §
- u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala ku dňu 18.10.2019 do
zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávky veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436,
prihlásené dňa 18.10.2019 súhrnnou prihláškou č. 1 na celkovú sumu 7 581,57,- € (pričom pod por č. 1 vo výške
7 561,57,- € a pod por. č. 2 vo výške 20,00,- €).

JUDr. Marína Gallová - správca
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K094678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4320/35, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/249/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka : Jaroslav Čonka, nar. 30.07.1978,
bytom Hlboké 4320/35, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie, v súlade s ustanoveniami §167p ods.1
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka :
1. Osobný automobil ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDI, LM 630 DF, r.v. 1998, TK a EK platná do 4/2019, nepojazdný,
545.000 km.
Súpisová hodnota majetku predstavuje sumu 800,00 eur.

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/249/2019 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
3. Minimálna ponúknutá cena nesmie byť nižšia ako cena súpisová, t.j. 800,00 eur. Záujemca o kúpu
predmetného motorového vozidla zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo výške ponúkanej ceny a to na
bankový účet IBAN : SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol 102492019. Potvrdenie o zaplatení
zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude záloha vrátená na jeho bankový účet,
ktorý uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s rovnakou
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca
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K094679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kutanová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/215/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/215/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Nikola Kutanová, nar. 31.07.1993, trvale bytom Žilina, 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: Komenského 61, 010 01 Žilina, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia §
28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do
zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
IČO: 00 321 796, ktoré boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1:
Istina:

23,36 €

Celková suma:

23,36 €

Pohľadávka č. 2:
Istina:

23,36 €

Celková suma:

23,36 €

Pohľadávka č. 3:
Istina:

10,59 €

Celková suma:

10,59 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K094680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovské Revúce 664, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/258/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/258/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Daniel Novák, nar. 04.02.1979, Vyšná Revúca 664, 034 74 Liptovské Revúce, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 15.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10
Bratislava 814 53 Slovenská republika 162,58 €

Insolvency services, k.s., správca

K094681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399 / 25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/299/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky
P.č. Popis súpisovej zložky
1

Zrážka zo mzdy vykonaná zamestnávateľom dlžníka za
odpracované obdobie 09/2019 na ktorý vznikol zamestnancovi
nárok.

Právny dôvod zápisu

Dátum
zápisu

Majetok, ktorý partil dlžníkovi ku dňu
22.10.19
vyhlásenia konkurzu § 167h ods. 1 ZKR

Súpisová
hodnota v EUR
281,43

JUDr. Radovan Birka, správca

K094682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažej Škorík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 613/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/262/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/262/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Blažej Škorík, nar. 02. 09. 1948, bytom: Murgašova 613/5, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, Slovensko, sa k o n č í .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,00 eur. Iný majetok nebol zistený.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka Blažej Škorík, nar. 02.
09. 1948, bytom: Murgašova 613/5, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko, sa konkurz podľa § 167v ods.
1, druhá veta ZKR z r u š u j e .

K094683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnovce 22, 980 42 Radnovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1953
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/826/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/826/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Gejza Balog, nar. 02. 01. 1953, trvale bytom Radnovce 22, 980 42 Rimavská Seč, sp. zn.
2OdK/826/2019 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 zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty dlžníka:
Hnuteľné veci
popis
hnuteľnej
rok výroby stav opotrebovanosti VIN č.
Evidenčn č. miesto kde sa vec nachádza
hodnota v €
veci
ŠKODA
Felícia
Radnovce 22, 980 42 Rimavská
1996
opotrebované
TMBEFF653V0461481 RS194BX
200,00
Combi
Seč
Spolu súpisová hodnota
200,00,- €

·
·

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

22.10.2019
§ 167h ods. 1 ZKR

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 43, okres Rimavská Sobota, obec, RADNOVCE, katastrálne
územie Radnovce. Dlžník si v zmysle zoznamu majetku uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia.
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 43, katastrálne územie Radnovce, obec Radnovce, okres Rimavská Sobota
Pozemky:
P.č. Číslo parcely Druh pozemku
Výmera v m2
LV Okres, Obec, Kat. územie
Spoluvl. podiel Hodnota v €
Zastavané
plochy
a
1
288
642
nádvoria
Zastavané
plochy
a
2
289/1
66
nádvoria
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3
289/2
záhrada
4
290
záhrada
Stavby:
P.č. Popis Stavby Súpisné číslo
5
Rodinný dom 22
Súpisová hodnota

Konkurzy a reštrukturalizácie
180
1099

43

Rimavská
Radnovce

Sobota,

Deň vydania: 28.10.2019
Radnovce,

1/2

5 000,00 €

Ulica Parc. číslo
288
5 000,00 €

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."
Podľa odhadu správcu by po speňažení majetku dlžníka a odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a ani sčasti pohľadávky veriteľov.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K094684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Kohút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 133/121, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/930/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/930/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Marcel Kohút, nar. 03.05.1993, bytom Partizánska 133/121, 965 01 Žiar
nad Hronom oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadanie do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: f.vavrac@gmail.com.
JUDr. František Vavráč, správca

K094685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Kohút
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 133/121, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavrač
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/930/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/930/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Marcel Kohút, nar. 03.05.1993, bytom Partizánska 133/121, 965 01 Žiar
nad Hronom, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 2OdK/930/2019,
že preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet
vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská Bystrica, IBAN: SK18 1100 0000 0026 2013 1297, pričom
variabilným symbolom bude číslo popretej pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: f.vavrac@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom 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.
JUDr. František Vavráč, správca

K094686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Cinková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 63, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.7.1966
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/1084/2018/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1084/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Erika Cinková, nar.: 9.7.1966, trvale bytom: Pôtor 63, 991 03 Pôtor, obchodné
meno: Erika Cinková, s miestom podnikania Pôtor 63, 991 03 Pôtor, IČO: 41 280 385 (ďalej aj ako len „Dlžník“)
po splnení rozvrhu výťažku v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.

K094687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hronom 835/8, 976 69 Pohorelá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/812/2019 S 1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/812/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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Po preskúmaní pomerov dlžníka postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR správca nezistil žiadny
majetok.

Vo Zvolene, 23. 10. 2019.

JUDr. Vladimír Flíder
správca

K094688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Čapóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 648/33, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/787/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/787/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Margita Čapóová, nar. 25.09.1973, trvale bytom 1. mája 648/33, 050 01 Revúca, č. k. 4OdK/787/2019
týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 23.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K094689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Buček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/767/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/767/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Radoslav
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Buček, nar. 03.09.1977, trvale bytom Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica, č. k. 4OdK/767/2019 týmto
v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Jandová, správca

K094690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tököli Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 960 / 179, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1031/2018 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1031/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca dlžníka Ľubomír Tököli, nar. 26.04.1961, bytom Ulica Československej
armády 960/179, 967 01 Kremnica, adresa na doručovanie: J. Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica, obchodné
meno: Ľubomír Tököli, ČSA 960/179, 967 01 Kremnica, IČO: 44 758 171 týmto o z n a m u j e, že dňa
23.10.2019 došlo k splneniu rozvrhu výťažku, a to vyplatením prislúchajúcej pomernej časti pohľadávok
veriteľov a pohľadávok proti podstate v zmysle ust. § 167u ods. 2 ZKR.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR o z n a m u j e,
že konkurzvyhlásený na majetok dlžníka Ľubomír Tököli, nar. 26.04.1961, bytom Ulica Československej
armády 960/179, 967 01 Kremnica, adresa na doručovanie: J. Horvátha 902/34, 967 01 Kremnica, obchodné
meno: Ľubomír Tököli, ČSA 960/179, 967 01 Kremnica, IČO: 44 758 171bsa k o n č í.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na dlžníka Ľubomír Tököli, nar. 26.04.1961, bytom
Ulica Československej armády 960/179, 967 01 Kremnica, adresa na doručovanie: J. Horvátha 902/34, 967 01
Kremnica, obchodné meno: Ľubomír Tököli, ČSA 960/179, 967 01 Kremnica, IČO: 44 758 171 sa z r u š u j e.
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K094691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 831/68, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/455/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/455/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Vladimír
Kováč, nar. 30.07.1987, trvale bytom Štúrova 831/68, 962 12 Detva; obchodné meno: Vladimír Kováč,
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s miestom podnikania Štúrova 831/68, 962 12 Detva, IČO: 46 378 375, č. k. 2OdK/455/2019 týmto v súlade s
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Jandová, správca

K094692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 628 / 12, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/665/2018 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/665/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Alena Gregorová, správca so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca dlžníka:
Dušan Kučerák, nar. 25. 01. 1982, trvale bytom Paseka 628/12, 976 67 Závadka nad Hronom,
korešpondenčná adresa: Stavebná 26, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno: Dušan Kučerák, miesto
podnikania: Ul. 9. mája 2138/6, 977 03 Brezno, IČO: 45 627 185 týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurz sa ruší po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca

K094693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murínová Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 120, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/923/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/923/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Aneta Murínová, nar. 12. 05. 1976, trvale bytom Jelšovec 120, 985 32
Veľká nad Ipľom oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00
hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0903 830 700, na e-mail: ak.gregorova@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.
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K094694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murínová Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 120, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/923/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/923/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alena Gregorová, správca dlžníka: Aneta Murínová, nar. 12. 05. 1976, trvale bytom Jelšovec 120, 985 32
Veľká nad Ipľom podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne: IBAN: SK57 1100 0000 0080
1512 4707, variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, s doplňujúcou poznámkou:
Aneta Murínová, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/923/2019.

K094695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bacúrov 64, 962 61 Bacúrov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/9/2016 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/9/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V zmysle § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, ak
majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili
možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo
súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy,
ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by
pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.
S ohľadom na uvedené správca konkurznej podstaty po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu vylučuje
zo súpisu majetku nasledovné súpisové zložky:
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo
Druh pozemku
C-KN 1935/5
Záhrada
C-KN 1935/322
Záhrada

Pozemky
Výmera v m2
1340
1574

LV č. Štát, obec, katastrálne územie
6639 SR, Zvolen, Môťová
6639 SR, Zvolen, Môťová

Spoluvl. podiel
1/332
1/332

Hodnota v EUR*
18,72
21,99

*Pozn.: Hodnota záhrad určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (4,64 € / m2).
V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca
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K094696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Nociar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 517/21, 99201 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Mgr. Jozef Nociar, narodený 06.09.1967, bytom Športová
517/21, 992 01 Modrý Kameň, týmto vyhlasuje druhé ponukové konanie (ďalej len „ponukové konanie“) na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
171/2016 zo dňa 06.09.2016 pod zn. K020439, v časti s označením „A. Hnuteľné veci“ pod položkami por. č. 3
až 15.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Nociar – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci (hnuteľných vecí), na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny jednotlivo na každú hnuteľnú vec, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať výlučne v rámci
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 23.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K094697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ SLNEČNICA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 114
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: LEKÁREŇ SLNEČNICA, spol. s r.o., so sídlom
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 114, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na
ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený
vo finančnom ústave Fio banka a.s., IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- €
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť 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. 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.
V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K094698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LEKÁREŇ SLNEČNICA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 13 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 863 114
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/37/2017 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/37/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(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»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
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(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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu LEKÁREŇ SLNEČNICA, spol. s r.o., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
36 863 114 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.:
4K/37/2017, zo dňa 22.12.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner of LEKÁREŇ SLNEČNICA, spol. s r.o., established
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 863 114 (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that
by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4K/37/2017 dated 22ndDecember 2017 bankruptcy was
declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 1/2018 dňa
02.01.2018. Dňom 03.01.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 1/2018 on 2nd January
2018. Bankruptcy was declared on 3rd January 2018.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA”) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
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the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko a v jednom rovnopise
na súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
(§ 167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý 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).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, 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).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor
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can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his
claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim
will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

6. 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).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

7. 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).
7. 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).

8. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
8. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. 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 insolvency practitioner by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

234

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents
are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove 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 account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

15. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

16. 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).
16. 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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2019
In Banskej Bystrici, on 23rd October 2019

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K094699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Šramel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudno nad Hronom 156, 966 51 Rudno nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/756/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/756/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Branislav Šramel, nar. 29.01.1976 bytom Rudno nad Hronom 156, 966 51
Rudno nad Hronom, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej
podstaty, zverejneného v Obchodom vestníku č. 191/2019 dňa 03.10.2019.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania je:
Osobný automobil AUDI A6 Avant, rok výroby 1998, čiernej farby, v nepojazdnom stave, súpisová hodnota 800,Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 5OdK/756/2019 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený
v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 75619. Ponúkaná kúpna cena musí byť
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pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Neúspešným záujemcom sa ponúkaná kúpna cena vracia na účet bez písomného oznámenia
neúspešnosti ponuky.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ponúkaná cena musí byť najmenej vo výške súpisovej hodnoty. Správca je
oprávnený odmietnuť ponuku z dôvodu nízkej ponúkanej ceny.
5. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
6. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
7. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci. Správca nezodpovedá za
odovzdanie veci, to zabezpečuje nadobúdateľ sám.
8. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K094700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lea Benčajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 355, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1989
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/339/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/339/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 04.04.2019, č. k. 2OdK/339/2019 v právnej veci navrhovateľa dlžníka - Lea Benčajová, nar. 28. 03. 1989, trvale bytom Banská Belá 355, 966 15 Banská Belá (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s.,
so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 74/2019 zo dňa 15.04.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
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predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
23.11.2018, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 23.11.2018,
súčinností tretích osôb a z osobného stretnutia s dlžníkom zo dňa 03.05.2019 Správca zistil, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - Lea Benčajová, nar.
28. 03. 1989, trvale bytom Banská Belá 355, 966 15 Banská Belá, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Lea Benčajová, nar. 28. 03. 1989, trvale
bytom Banská Belá 355, 966 15 Banská Belá, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K094701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ždaňa 181, 966 04 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/507/2017 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/507/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Číslo súpisovej zložky 1. Typ súpisovej zložky
majetku: hnuteľná vec, Podstata: všeobecná, Deň zapísania:15.11.2018.Dôvod zápisu: hnuteľná vec/majetok
dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu. Opis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA
EGF
613/-/VIN:
TMBEGF613W7767512,E.Č.:ZH386BP,Stav
opotrebovanosti
:90%,nutnáGO,
Farba:červená,Rok výroby:1998,Súpisová hodnota:1200,-€.Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu: uvedené
motorové vozidlo sa v dôsledku poruchy stalo nepojazdným, následne bolo vyradené z evidencie vozidiel. Náklady
speňaženia by prevýšilo možný výťažok zo speňaženia.
Mgr. Dana Žlnková, správca

K094702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škopek Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 6139 / 53, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/641/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/641/2019
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Vladimír Škopek, nar. 13. 06. 1986, trvale bytom Podháj 6139/53, 974 05
Banská Bystrica, adresa na doručovanie Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica; obchodné meno Vladimír
Škopek, s miestom podnikania Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50 508 229, počas svojej
funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by
tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa
§ 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto
oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vladimír Škopek, nar. 13. 06.
1986, trvale bytom Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Podháj 55, 974 05
Banská Bystrica; obchodné meno Vladimír Škopek, s miestom podnikania Podháj 6139/53, 974 05 Banská
Bystrica, IČO: 50 508 229, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vladimír Škopek, nar. 13. 06. 1986, trvale bytom
Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica;
obchodné meno Vladimír Škopek, s miestom podnikania Podháj 6139/53, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50
508 229, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K094703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 2317 / 30, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/757/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/757/2019
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. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Igor Koller, nar. 25. 05. 1974, trvale bytom A. Hlinku 2317/30, 960 01
Zvolen, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust.
§ 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Igor Koller, nar. 25. 05. 1974, trvale bytom A. Hlinku 2317/30, 960 01 Zvolen, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Igor Koller, nar. 25. 05. 1974, trvale bytom A.
Hlinku 2317/30, 960 01 Zvolen, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K094704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ždaňa 181, 966 04 Horná Ždaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/507/2017 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/507/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Dana Žlnková, správca konkurznej podstaty so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, týmto oznamuje,
že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na majetok
úpadcu:
Dušan Suchý, nar. 11.10.1976 , trvale bytom Horná Ždaňa 181, 966 04 Horná Ždaňa, obchodné meno
Dušan Suchý, s miestom podnikania Horná Ždaňa 181, 966 04 Horná Ždaňa , IČO: 43 609 694,
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Mgr. Dana Žlnková, správca

K094705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Pokorný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratková 85, 982 65 Ratková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.5.1952
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/810/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/810/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
1. odkupná hodnota životného poistenia podľa zmluvy č. 88713657 v NN Životnej poisťovni a. s., Jesenského 4/C,
811 02 Bratislava, hodnota podielových jednotiek 1 374,10 €, súpisová hodnota 1374,10 €
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
V Rimavskej Sobote dňa 23.10.2019

K094706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kinová 318 / 15, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/724/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/724/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Jaroslav Gašpar, nar. 07. 06. 1982, trvale bytom Kinová 318/15, 985 26
Málinec, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust.
§ 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Jaroslav Gašpar, nar. 07. 06. 1982, trvale bytom Kinová 318/15, 985 26 Málinec, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Jaroslav Gašpar, nar. 07. 06. 1982, trvale bytom Kinová
318/15, 985 26 Málinec, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K094707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO - 10919821 (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

KOLO: PRVÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 33 a por. č. 34 ako súbor majetku č. 1, a to:
·

Por. č.
33.
34.

Hnuteľné veci, ktoré boli doplnené do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 33. – 34.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 123/2019 pod K055617 dňa 27.06.2019.

Popis
Revolver zn. Taurus, Typ M 82, kaliber 38 Special, kategória B
Strelivo, 38 Special, 4,4 mm BOXER, 10,25 g, 158 grs

Stav
používaný
nové

Počet ks
1 ks
9 ks

hodnota
150,00 €
2,00 €/9 ks

(ďalej aj „Súbor majetku č. 1“)
Súpisová zložka majetku: súbor hnuteľných vecí - zbrane
Podstata: všeobecná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum a dôvod zápisu: Zistené na základe súčinnosti od Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, odbor
poriadkovej polície.
Lehota: Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená správcovi najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod.
Spôsob uplatenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy za súbor majetku č. 1 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/523/2019“.
Záujemca – fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca –
právnicka osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemcovia sú povinní
priložiť fotokópiu Zbrojného preukazu. 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/523/2019. Bližšie informácie správca poskytne na telefónnom
čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese levice@gbkr.sk.
Ponuky je potrebné predkladať na súbor hnuteľných vecí ako celok.
V zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o strelných zbraniach“): „Nadobudnúť vlastníctvo zbrane kategórie A
alebo zbrane kategórie B s výnimkou dedenia možno len za podmienok ustanovených týmto zákonom na základe
nákupného povolenia; to neplatí na vývoj, výrobu, úpravu, ničenie, znehodnotenie, výrobu rezu, nákup a predaj
zbrane v rámci vykonávania koncesovaných živností na úseku zbraní a streliva. Nákupné povolenie vydáva
policajný útvar. Vzor nákupného povolenia je uvedený v prílohe č. 1.“
Po uzatvorení kúpnej zmluvy sa víťaz ponukového konania zaväzuje do siedmich (7) dní písomne požiadať
príslušný útvar Policajného zboru o vydanie nákupného povolenia v súlade s ust. § 11 ods. 1, ods. 2 zákona
o strelných zbraniach k zbraniam k zbraniam kategórie „B“.
V zmysle ust. § 12 ods. 1 zákona o strelných zbraniach: „Zbraň kategórie C, strelivo do zbrane kategórie A,
zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu,
držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 25232019.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu za súbor majetku č. 1 zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritéria v bode a) nižšie:
a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por.č. 33 a por. č. 34 ako súbor majetku č. 1
a ponúknutá kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako súpisová hodnota súboru majetku č. 1 ako
celku, t.j. rovnajúca sa a vyššia ako 168,00 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním
kúpnej zmluvy a nadobudnutím súboru hnuteľných vecí do vlastníctva je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny, ktorú určí
správca, a taktiež právo zrušiť ponukové konanie. Správca si taktiež vyhradzuje právo odmietnuť ponuku
záujemcu, ktorý nespĺňa podmienky na nadobudnutie vlastníckeho práva ku zbraniam v zmysle zákona
o strelných zbraniach.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca
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K094708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO - 10919821, týmto oznamuje aktualizáciu súp. položiek por. č. 12. a 13. patriacich do súpisu
všeobecnej podstaty majetku dlžníka (doplnenie hodnôt majetku) :

Por.
Popis
č.

Kat.
územie

LV

Výmera
(m2)

Par. č.

Spoluvlastnícky
podiel

12.

Garáž
(nutná komplexná rekonštrukcia, stavba nie je Môtová
skolaudovaná, neevidovaná na liste vlastníctva)

neevidované neznáma

1361/144 1/1

13.

Zastavaná plocha a nádvorie

3765

1361/144 1/2

Môťová

18

Súpisová
hodnota
v€

4 630,-

270,-

K094709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škamla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 6, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1986
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/950/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/950/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Pavol Škamla, nar. 05.07.1986, trvale bytom Banská Belá 6, 966 15 Banská Belá (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca
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K094710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1954
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1094/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1094/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Irena Horváthová, nar. 24. 03. 1954, trvale bytom Ulica tkáčska 87/1, 984
01 Lučenec - Opatová (ďalej aj ako len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 18.10.2018, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 08.02.2019, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že Dlžník je vlastníkom nehnuteľného majetku
podliehajúceho konkurzu podľa ust. 167h ods. 1 ZKR, ktorého súpis zverejnil v súlade s ust. § 167j ZKR
v Obchodnom vestníku č. OV 36/19 zo dňa 20.02.2019.
Vzhľadom na skutočnosť, že Dlžník je vlastníkom majetku podliehajúceho konkurzu, správca pristúpil v zmysle
ust. § 167q ZKR v spojení s ust. § 1167p ZKR k speňaženiu majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty, a to zverejnením oznámení súvisiacich so speňažením majetku podliehajúceho konkurzu v Obchodných
vestníkoch č. OV 46/19 zo dňa 06.03.2019, OV č. 64/19 zo dňa 01.04.2019 a OV č. 84/19 zo dňa 02.05.2019.
Vzhľadom na skutočnosť, že majetok dlžníka nebol speňažený, správca v súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR,
oznámil že majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Irena Horváthová, nar. 24.
03. 1954, trvale bytom Ulica tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Irena Horváthová, nar. 24. 03. 1954, trvale bytom
Ulica tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová, občan SR, vedený Okresným súdom Banská Bystrica, pod sp. zn.
4OdK/1094/2018 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K094711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škamla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 6, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1986
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Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/950/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/950/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Pavol Škamla, nar. 05.07.1986, trvale bytom Banská Belá 6, 966 15 Banská Belá (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.
SK66 0900 0000 0051 3311 3685, 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.
Insolvency services, k.s., správca

K094712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škamla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 6, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1986
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/950/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/950/2019
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“
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(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
– Pavol Škamla, nar.: 05.07.1986, trvale bytom Banská Belá 6, 966 15 Banská Belá (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.10.2019,
sp. zn. 2OdK/950/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 201/2019 dňa 17.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1856 (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 Pavol Škamla, born on 05.07.1986, with permanent address at Banská Belá 6, 966 15 Banská
Belá, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Okresný
súd Banská Bystrica of 10.10.2019, ref. No. 2OdK/950/2019 published in the Commercial report No. 201/2019 of
17.10.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1856 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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
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Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
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).
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Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 18.10.2019
Zvolen, on 18.10.2019
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K094713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Daubner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 5424/50, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/83/2018 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/83/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty - nehnuteľnosti
Katastrálne územie
Uľanka
Uľanka
Uľanka
Uľanka

LV č. Parc. č.
379 606/3
723/2
460 14/2
14/2
461 13
14/1
221 14/1

výmera v m2
360
5441
170
rodinný dom nezapísaný na LV, or.č. 52
368
331
rodinný dom, súpis. č. 5424, or.č. 50

druh pozemku spoluvlastnícky podiel
OP
1/3
TTP
1/3
ZPN
1/3
1/3
Z
1/8
ZPN
1/8
1/8
Spolu :

súpisová hodnota
21,12 €
319,21 €
2 007,70 €
6 290,96 €
1 629,78 €
1 465,92 €
20 203,30 €
31 937,99 €

Ing. Jozef Oravec, správca

K094714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neresnická cesta 2348 / 45, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1952
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Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/840/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/840/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorej koná
komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Samuel Gašpar, nar. 03. 05. 1952, trvale bytom
Neresnická cesta 2348/45, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Samuel Gašpar –
ROBOKOP, s miestom podnikania Nográdyho 1376/7, 960 01 Zvolen, 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 23.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 23.10.2019
MK Recovery, k.s.

K094715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sľuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 98101 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/917/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/917/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Sľuka, nar. 11.06.1980, trvale bytom 1.mája
907, 981 01 Hnúšťa, korešpondenčná adresa: Rovné 5, 982 67 Rovné, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 2OdK/917/2019 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 08:00-12:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica (po predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo
elektronicky na e-mailovej adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

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"
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(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»
(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: Peter Sľuka, nar.
11.06.1980, trvale bytom 1.mája 907, 981 01 Hnúšťa, korešpondenčná adresa: Rovné 5, 982 67 Rovné,
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16.10.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 205/2019 dňa 23.10.2019, č.k. 4OdK/930/2019, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica, 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: Peter Sľuka, born: 11.06.1980, address: 1.mája 907, 981 01 Hnúšťa, address for
correspondence: Rovné 5, 982 67 Rovné is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the
property of the bankrupt by the decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 16th of October
2019, which was announced in the Commercial Bulletin No. 205/2019 from 23th of October 2019, No.
2OdK/917/2019 and simultaneously JUDr. Jana Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8,
974 01 Banská Bystrica, 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“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing 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).

The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 2OdK/917/2019 S 1777; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, SR, k číslu konania 2OdK/917/2019 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic to the No. 2OdK/917/2019 S 1777, 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 Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
2OdK/917/2019 (§ 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).

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

252

Obchodný vestník 208/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

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

After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
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.

Banská Bystrica, 23.10.2019
JUDr. Jana Živická, správca

K094716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Sľuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 98101 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/917/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/917/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
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Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Sľuka, nar. 11.06.1980, trvale bytom 1.mája
907, 981 01 Hnúšťa, korešpondenčná adresa: Rovné 5, 982 67 Rovné v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 2OdK/917/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu vedený v Tatra banka, a.s.,
IBAN kód: SK64 1100 0000 0029 3705 2458.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Jana Živická, správca

K094717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meliš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kľakovská 891 / 25, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/206/2017 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/206/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Hnuteľná vec:
Popis
NISSAN PRIMERA HB/T/T01

Rok výroby
2005

Stav opotrebovanosti
nepojazdné

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
400 EUR

Mgr. Ing. Denisa Dukátová, správca

K094718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Lepieš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 389/83, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/805/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/805/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca úpadcu Ondrej Lepieš, nar. 08.05.1961, trvale bytom Horná 389/83, 974 01
Banská Bystrica, adresa na doručovanie Matuškova 1, 976 31 Vlkanová, obchodné meno LEON LEPI –
Ing.Ondrej Lepieš, s miestom podnikania Horná 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32 018 029 ,
oznamuje, že v zmysle ust. §-u 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), vylučuje zo súpisu majetku zložku zapísanú pod súp.č.1 – Obchodný podiel
v spoločnosti:
LEON WAY,s.r.o., Matuškova 1, Vlkanová 976 31, IČO: 46 687 581, Spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22267/S
Výška vkladu jediného spoločníka: 10 000 €
Rozsah splatenia: 10 000 €
Nominálna hodnota: 10 000 €
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestáva 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.
S odvolaním sa na vyššie uvedené ustanovenie ZKR správca týmto oznamuje, že žiadny z veriteľov úpadcu,
neprejavil záujem o predmetný majetok, lehota 10 dní po zverejnenom treťom ponukovom konaní uplynula.
Správca týmto oznamuje, že predmetný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty prestáva podliehať
konkurzu.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K094719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Lepieš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 389/83, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/805/2018 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/805/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením číslo 4OdK/805/2018 zo dňa 27.08.2018 v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka – Ondrej Lepieš, nar. 08.05.1961, trvale bytom Horná 389/83, 974 01 Banská Bystrica, adresa na
doručovanie Matuškova 1, 976 31 Vlkanová, obchodné meno LEON LEPI – Ing.Ondrej Lepieš, s miestom
podnikania Horná 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32 018 029 (ďalej len dlžník), vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Ing.Janku Dobrockú,MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01
Lučenec, značka správcu S1502 (ďalej len správca). Uznesenie bolo publikované v OV č. 170/2018 zo dňa
04.09.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpisov (ďalej len ZKR), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v OV, že konkurz sa končí. Oznámením v OV sa
konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 30.04.2018,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokov zo dňa 30.04.2018, súčinnosti
tretích osôb, vlastného šetrenia správcom a zo samotného vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník je
vlastníkom len jednej súpisovej zložky majetku – 100% podielu v spoločnosti: LEON WAY,s.r.o., Matuškova 1,
Vlkanová 976 31, IČO: 46 687 581, Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22267/S
Výška vkladu jediného spoločníka: 10 000 €
Rozsah splatenia: 10 000 €
Nominálna hodnota: 10 000 €
ktorý sa nepodarilo speňažiť ani v troch ponukových konaniach, neprejavil oň žiadny z prihlásených veriteľov do
10 dní od skončenia tretieho ponukového konania a tento prestal podliehať konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu – – Ondrej Lepieš,
nar. 08.05.1961, trvale bytom Horná 389/83, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Matuškova 1, 976
31 Vlkanová, obchodné meno LEON LEPI – Ing.Ondrej Lepieš, s miestom podnikania Horná 83, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 32 018 029 končí.
Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka – Ondrej Lepieš, nar. 08.05.1961, trvale bytom Horná 389/83, 974
01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Matuškova 1, 976 31 Vlkanová, obchodné meno LEON LEPI –
Ing.Ondrej Lepieš, s miestom podnikania Horná 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 32 018 029 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. 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.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

K094720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Klementová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/712/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/712/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Anna Klementová, nar. 28.07.1955, trvale bytom Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec,
oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods.2, ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Rádayho 8, 984 01
Lučenec, a to v pracovných dňoch od 09.00 h do 15.00 h. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel.č. 0948
641501, alebo emailom na: dobrocka.jd@gmail.com
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Klementová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/712/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/712/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty Ing.Janka Dobrocká,MBA, so sídlom kancelárie 984 01 Lučenec, Rádayho 8 –
úpadcu : Anna Klementová, nar. 28.07.1955, trvale bytom Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec, č. k.
2OdK/693/2019, v zmysle § 32 ods. 7 písm b) a § 167l, Zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo finančnom ústave Tatrabanka,a.s., pobočka Lučenec, IBAN: SK60 1100 0000
0029 1885 3487.
POUČENIE:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 € a najviac 10 000 €.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
7. Preddavok na trovy konania tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na jeho vrátenie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku
proti podstate.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca konkurznej podstaty

K094722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Lichá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Janka Dobrocká, MBA
Sídlo správcu:
Rádayho 8, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/712/2019 S1502
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/712/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015,
o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo
dňa 17.07.2019, č.k. 2OdK/712/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č.142/2019 dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25..07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: : Anna Klementová, nar. 28.07.1955, trvale bytom Ulica
cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze
a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní si prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Ing.Janka Dobrocká,MBA, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, k číslu
konania 2OdK/712/2019. Ak veriteľ doručí správcovi 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 aj 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. Vzor tlačiva prihlášky je
k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. 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 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. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca
Notification to foreing creditors
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20-th of May 2015,
on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, dated 17-th of July 2019, No. 2OdK/712/2019, which was
published in the Government Journal on the dated 25-th of July 2019 bankruptcy procedure was on the Debtor – :
Anna Klementová, born on 28-th of July 1955, with permanent address Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec,
Slovak republic. This resolution of the District Court in Banská Bystrica became valid on 26-th of July 2019. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
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 procedure in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.Janka Dobrocká,MBA,
Správca, Rádayho 8, 984 01 Lučenec, Slovak republic, to the Nr. 2OdK/712/2019.
Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not exercise the voting rights and others 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 depent on the fulfillmet 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 registration has to be filled in a specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legals 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. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 registration form shall be divided in to principal and
interest with the legal cause of the interest. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not
lodged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate as and publishe on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovakia does not state or announca, the sum of claim shall determine bankruptcy
trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to
be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and
registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim
is accunted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in
accoutancy. 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. Registration form, which was
delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors,
whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.
Ing.Janka Dobrocká,MBA, bankruptcy trustee

K094723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toldová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1965
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/80/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/80/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Zuzana Toldová, nar. 17. 12. 1965,
trvale bytom Okružná 2402/15, 960 01 Zvolen - Môťová, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica
pod č. kon. 4OdK/80/2019, týmto v zmysle ust. 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 SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K094724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koňa Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 428, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1975
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Dalibor Koňa, nar. 20. 07. 1975, trvale
bytom Telgárt 428, 976 73 Telgárt, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
2OdK/51/2019, týmto v zmysle ust. 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 SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K094725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plešková Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 68, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1971
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/212/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/212/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ingrid Plešková, nar. 14. 11. 1971,
trvale bytom Štúrova 831/68, 962 12 Detva, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
4OdK/212/2019, týmto v zmysle ust. 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 SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K094726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácz Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tachty 204, 980 34 Tachty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1984
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/240/2019 S1878
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/240/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Mikuláš Rácz, nar. 21. 03. 1984, trvale
bytom Tachty 204, 980 34 Nová Bašta, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
2OdK/240/2019, týmto v zmysle ust. 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 SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K094727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčulova 1199/2, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1951
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/412/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Kúth, nar. 28. 06. 1951, trvale
bytom Krčulova 1199/2, 977 01 Brezno, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č. kon.
5OdK/412/2019, týmto v zmysle ust. 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 SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K094728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plachá Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 614/24, 976 97 Nemecká - Dubová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1973
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/263/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Spoločnosť Recovery group, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Ingrid Plachá, nar. 13. 11. 1973, trvale
bytom 1. Mája 614/24, 976 97 Nemecká - Dubová, konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod č.
kon. 5OdK/263/2019, týmto v zmysle ust. 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 SR sa konkurz zrušuje.
Recovery group, k.s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K094729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makulová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 111, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/586/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/586/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka: Nataša Makulová, nar. 08.01.1974, trvale bytom 082 01 Kendice 111, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K094730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 1046 / 16, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/604/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/604/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka: Miroslav Čonka, nar. 15.05.1982, Kalinčiakova 1046/16, 091 01 Stropkov, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
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súpisu oddelenej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K094731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 1046 / 16, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/604/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/604/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka: Miroslav Čonka, nar. 15.05.1982, Kalinčiakova 1046/16, 091 01 Stropkov, občan SR, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K094732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makulová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kendice 111, 082 01 Kendice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/586/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/586/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka: Nataša Makulová, nar. 08.01.1974, trvale bytom 082 01 Kendice 111, občan SR, na základe
vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty.
Na základe uvedeného v súlade s § 166i ods. 2 ZKR vyzývam veriteľov dlžníka, v prípade ak majú nové návrhy
na zisťovanie majetkových pomerov dlžníka, aby mi tieto adresovali a zároveň poskytli preddavok na trovy
navrhovaných šetrení v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Stela Wildeová, správca

K094733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Karalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigla 2, 086 37 Cigla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/698/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/698/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Anna Karalová, nar. 19.02.1981, Cigla 2, 086 37 Cigla, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 2OdK/698/2019, týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to bankový účet
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Daniel Fink, správca

K094734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Huňarová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/719/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/719/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Tatiana Huňarová, nar. 13.08.1972, Sokolovská 1689/2B, 066 01 Humenné, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/719/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to
bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK69 0900 0000 0004 6267 4405.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
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samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Daniel Fink, správca

K094735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Ondrej Kopčík, Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce, dátum narodenia
16.06.1980, týmto dopĺňa súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad
Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov, zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 4, o nasledovné súpisové zložky:

Pozemok
P.č.

LV Katastrálne
č. územie

Obec

1

47

Poliakovce 33

Poliakovce

Parc.
číslo

Výmera v
Spoluvlastnícky podiel
Druh pozemku
Register
m2
dlžníka
Zastavaná plocha a
parcela
357
8/24 (1/8 + 5/24)
nádvorie
registra "C"

Súpisová
hodnota v EUR
698,53 €

Stavba – rodinný dom
P.č.

LV Katastrálne
č. územie

1

47

Poliakovce

Popis
stavby
Rodinný
Poliakovce
dom
Obec

Súpisné
číslo
61

Parcela na ktorej je rodinný Spoluvlastnícky
dom postavený
úpadcu
Parcela registra „C“
8/24
číslo parcely 33

podiel Súpisová hodnota
v EUR
10 466,66 €

Deň zápisu 22.10.2019

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K094736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1429
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 28.10.2019

Okresný súd Prešov
5OdK/551/2019
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Ondrej Kopčík, Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce, Dátum narodenia
16.06.1980, v súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. b) Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje
preradenie nasledovných súpisových zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov,
zabezpečená pohľadávka je zapísaná v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 4.

Pozemky
P.č. LV č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

589
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Katastrálne
územie

Parc.
číslo

Výmera
m2

Poliakovce

36

370

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

358
358
368
368
388
388
405
405
406
406
407
407
423
423
437
437
455
455
456
456
458
458
476/1
476/1

872
872
750
750
3707
3707
5272
5272
4517
4517
1859
1859
18721
18721
6296
6296
24098
24098
2785
2785
2477
2477
2989
2989

v

Druh pozemku

Podiel

Záhrada

1/8

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984

Súpisová hodnota v
EUR

Register
parcely
"C"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"

registra
231,25 €
registra
1,80 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
7,80 €
registra
0,50 €
registra
1,40 €
registra
0,10 €
registra
1,20 €
registra
0,10 €
registra
3,90 €
registra
0,30 €
registra
5,10 €
registra
0,30 €
registra
13,30 €
registra
0,90 €
registra
51,00 €
registra
3,60 €
registra
5,90 €
registra
0,40 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
6,30 €
registra
0,40 €
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618
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

476/1
476/2
476/2
478
478
482/1
482/1
493
493
495
495
498
498
503
503
514/1
514/1
514/2
514/2
520
520
524
524
525/1
525/1
525/2
525/2
528
528
529/1
529/1
529/2
529/2
541/1
541/1
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2989
35
35
1070
1070
9426
9426
1397
1397
2527
2527
1275
1275
1871
1871
2322
2322
2159
2159
1754
1754
723
723
4055
4055
228
228
2492
2492
3451
3451
655
655
461
461

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992

Orná pôda

1/1984

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984

Deň vydania: 28.10.2019
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

0,40 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
20,00 €
registra
1,40 €
registra
3,00 €
registra
0,20 €
registra
5,30 €
registra
0,30 €
registra
2,70 €
registra
0,20 €
registra
3,90 €
registra
0,20 €
registra
4,90 €
registra
0,30 €
registra
4,60 €
registra
0,30 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
8,50 €
registra
0,60 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
5,20 €
registra
0,30 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

541/2
541/2
541/3
541/3
542/1
542/1
542/2
542/2
545
545
547
547
559/1
559/1
559/2
559/2
619/2
619/2
621
621
644
644
648/1
648/1
648/4
648/4
728/1
728/1
763/2
763/2
763/221
763/221
763/222
763/222
763/223
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53
53
3509
3509
7839
7839
1787
1787
2485
2485
1610
1610
4400
4400
1078
1078
736
736
1795
1795
410
410
3553
3553
377
377
223
223
14116
14116
39094
39094
107
107
4357

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992

Deň vydania: 28.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"

registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
7,40 €
registra
0,50 €
registra
16,50 €
registra
1,10 €
registra
3,70 €
registra
0,20 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
3,40 €
registra
0,20 €
registra
9,30 €
registra
0,60 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
0,50 €
registra
0,10 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
7,50 €
registra
0,50 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
29,80 €
registra
2,10 €
registra
82,70 €
registra
5,90 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
9,20 €
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
622
622
623
623
623
623
623
623
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
694
694
694

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

763/223
763/224
763/224
763/225
763/225
763/226
763/226
763/227
763/227
763/228
763/228
742
743/1
744/ 1
745/ 2
746/ 2
747/ 1
747/ 2
753/ 2
745/ 1
745/ 3
746/ 1
747/ 3
747/ 4
747/ 5
747/ 6
747/ 7
747/ 8
752
753/ 3
753/ 4
161
256/2
263/1
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4357
476
476
2218
2218
6486
6486
1010
1010
4111
4111
4558
3072
12470
1062
53289
80673
957
58220
10102
3931
33017
3731
2715
622
748
22
171
3880
3886
402
9916
16580
2195

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Ostatná plocha
Orná pôda

162540/13978440
162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

6/72

Orná pôda

6/72

Ostatná plocha

129

6/72

Deň vydania: 28.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

registra
0,60 €
registra
1,00 €
registra
0,10 €
registra
4,70 €
registra
0,30 €
registra
13,70 €
registra
0,90 €
registra
2,10 €
registra
0,10 €
registra
8,70 €
registra
0,60 €
registra
16,00 €
registra
10,70 €
registra
43,70 €
registra
3,70 €
registra
187,10 €
registra
283,20 €
registra
3,30 €
registra
204,40 €
registra
35,20 €
registra
13,70 €
registra
115,90 €
registra
13,10 €
registra
9,50 €
registra
2,10 €
registra
2,60 €
registra
0,10 €
registra
0,60 €
registra
13,60 €
registra
13,60 €
registra
1,40 €
registra
249,50 €
registra
417,20 €
registra
54,80 €
registra
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

725
725
808
808
813
813
814
814
832
832
832
832
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
846
846
849
849
849
849
849
849
849

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

300
300
725
725
743/ 2
743/ 3
744/ 2
763/130
78/1
78/1
78/2
78/2
750/23
750/24
750/25
750/26
750/27
750/28
750/30
750/31
750/32
750/33
750/34
750/128
750/129
750/130
750/124
750/125
281
281
282
282
283
283
284

Konkurzy a reštrukturalizácie
6678
6678
2110
2110
209
22
14011
3827
4184
4184
1080
1080
874
1581
998
1394
2654
4576
8223
189
600
128
51
148
283
231
49979
25
3353
3353
9093
9093
393363
393363
73336

Orná pôda

42/192

Orná pôda

2/128

Orná pôda

42/192

Orná pôda

2/128

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

3/96

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast

3/96
7/992
1/1984
7/992
1/1984
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992

Deň vydania: 28.10.2019
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

441,10 €
registra
31,50 €
registra
139,30 €
registra
9,90 €
registra
0,70 €
registra
0,10 €
registra
132,20 €
registra
35,80 €
registra
8,80 €
registra
0,60 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
5,00 €
registra
9,10 €
registra
5,80 €
registra
8,10 €
registra
15,40 €
registra
26,60 €
registra
47,80 €
registra
1,00 €
registra
3,40 €
registra
0,70 €
registra
0,30 €
registra
0,80 €
registra
1,60 €
registra
1,30 €
registra
290,50 €
registra
0,10 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
2,50 €
registra
0,20 €
registra
1387,8
registra
99,10 €
registra
20,20 €
registra
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

284
290
290
291
291
295
295
308
308
322
322
323
323
325
325
328
328
329
329
330
330
331
331
333/ 1
333/ 1
335
335
336
336
339
339
340
340
341
341

Konkurzy a reštrukturalizácie

73336
1346
1346
1635
1635
108543
108543
1669
1669
10492
10492
5369
5369
2719
2719
29922
29922
14627
14627
2169
2169
51821
51821
2496
2496
2227
2227
125515
125515
4882
4882
5563
5563
3139
3139

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984

Deň vydania: 28.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"

registra
1,40 €
registra
0,30 €
registra
0,10 €
registra
3,40 €
registra
0,10 €
registra
29,90 €
registra
2,10 €
registra
3,50 €
registra
0,30 €
registra
2,80 €
registra
0,20 €
registra
11,30 €
registra
0,80 €
registra
5,70 €
registra
0,40 €
registra
8,20 €
registra
0,50 €
registra
4,00 €
registra
0,30 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
14,30 €
registra
1,00 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
34,60 €
registra
2,40 €
registra
1,30 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
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199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
851
852
855
856
856
856
865
865
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
750/122
750/121
750/123
750/ 29
750/126
750/127
109/1
109/1
348/ 1
348/ 1
482/2
482/2
482/3
482/3
619/1
619/1
648/2
648/2
648/3
648/3
728/2
728/2

Konkurzy a reštrukturalizácie

3637
3637
3507
3507
7257
7257
5811
5811
2666
2666
3631
3631
237820
277297
84525
70490
57452
59280
437
437
265655
265655
1081
1081
486
486
300
300
2432
2432
922
922
26
26

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Záhrada

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
7/992

Záhrada

1/1984

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha

233

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984

Deň vydania: 28.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"C"
parcely
"C"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

registra
1,00 €
registra
0,10 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
2,00 €
registra
0,20 €
registra
1,60 €
registra
0,10 €
registra
0,70 €
registra
0,10 €
registra
1,00 €
registra
0,10 €
registra
1 382,60 €
registra
1 612,20 €
registra
491,40 €
registra
409,80 €
registra
334,00 €
registra
344,60 €
registra
12,30 €
registra
0,80 €
registra
73,30 €
registra
5,20 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
1,70 €
registra
0,10 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
5,10 €
registra
0,40 €
registra
1,90 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
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233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

874
874
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
910
910

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

Poliakovce
Šarišské
265
1957 Jastrabie
Šarišské
266
1957 Jastrabie
Šarišské
267
1957 Jastrabie
Šarišské

729
729
158
158
160
160
211
211
212
212
213
213
250/21
250/21
250/22
250/22
251
251
254
254
257
257
263/2
263/2
264
264
265
265
266
266
32
37
4645
4646

Konkurzy a reštrukturalizácie
760
760
868
868
731
731
1731
1731
12435
12435
430
430
7286
7286
1142
1142
1378
1378
467
467
1105
1105
6643
6643
2972
2972
5012
5012
4381
4381
101
82
1388
6225

4648/101 1712

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Záhrada
Záhrada
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
7/992
"E"
parcely
1/1984
"E"
parcely
1/1
"C"
parcely
1/1
"C"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely

Deň vydania: 28.10.2019

7/992

1,60 €
registra
0,10 €
registra
1,80 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
3,60 €
registra
0,30 €
registra
26,30 €
registra
1,80 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
15,40 €
registra
1,10 €
registra
2,40 €
registra
0,20 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
2,30 €
registra
0,20 €
registra
14,00 €
registra
1,00 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
10,60 €
registra
0,75 €
registra
9,20 €
registra
0,60 €
registra
404,00 €
registra
336,00 €
registra
1,00 €
registra
4,80 €
registra
1,30 €
registra
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268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

Šarišské
1957 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
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K094737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanárová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 72, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/370/2018 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/370/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Simona Blanárová, nar. 4. 11. 1981, Slnečná 72, 059 01 Spišská Belá, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Simona Mišalková, IČO : 43180426, s miestom podnikania Hviezdoslavova
358/42, 059 01 Spišská Belá vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/370/2018 týmto v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/
oznamujem, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Simona Blanárová, nar. 4. 11. 1981, Slnečná
72, 059 01 Spišská Belá, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Simona Mišalková, IČO : 43180426,
s miestom podnikania Hviezdoslavova 358/42, 059 01 Spišská Belá k o n č í .
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v
zrušuje.

ods. 1 ZKR konkurz

JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K094738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 2508 / 12, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/666/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/666/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca majetku v konkurznej veci dlžníka Filipa Jakuba, vedenej pod značkou
2OdK/666/2019, zverejňujem v zmysle § 167j v spojení s § 76 a §77 zákona o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, súpis majetku všeobecnej podstaty :
P.
č.
1.
2.
3.
4.

Súpisová zložka majetku

Hodnota
(€)

Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Petrovi Kuzmovi, nar. 14.11.1995, bytom Košická 2507/34, 066
pôžičky v celkovej sume 4050 Eur
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Petrovi Kuzmovi, nar. 14.11.1995, bytom Košická 2507/34, 066
pôžičky v celkovej sume 7000 Eur
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Darine Kuzmovej, nar. 09.05.1972, bytom Košická 2507/34, 066
pôžičky v celkovej sume 6700 Eur
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Darine Kuzmovej, nar. 09.05.1972, bytom Košická 2507/34, 066
pôžičky v celkovej sume 1820 Eur
Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Darine Kuzmovej, nar. 09.05.1972, bytom Košická 2507/34, 066

01 Humenné, titulom
01 Humenné, titulom
01 Humenné, titulom
01 Humenné, titulom
01 Humenné, titulom
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Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Darine Kuzmovej, nar. 09.05.1972, bytom Košická 2507/34, 066 01 Humenné, titulom
6737
pôžičky v celkovej sume 6737 Eur

Dátum vyhotovenia súpisu: 23.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. – Majetok patriaci úpadcovi.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K094739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bilý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový sad 927/10, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/690/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/690/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).
Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
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.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
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 Prešove dňa 23.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K094740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 511, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/703/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/703/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).
Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
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Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
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.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
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 Prešove dňa 23.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca
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K094741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavláková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 106/13, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/627/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/627/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Veronika Kriššáková, nar. 12.04.1993, trvale bytom Slnečná 106/13, 059 01 Spišská Belá, na
ktorej majetok bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 5OdK/627/2019-17 zo dňa
19.08.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 163/2019 dňa 23.08.2019 oznamuje veriteľom,
že došlo k zmene priezviska dlžníka z priezviska Pavláková na Kriššáková.

K094742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pompa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 22/43, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/620/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/620/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka František Pompa, nar. 15.09.1978, trvale bytom SNP 22/43, 06101 Spišská
Stará Ves v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 5OdK/620/2019 týmto v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
zapísal prihlásené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od
veriteľa: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, U. 29. augusta 8-10, Bratislava, SR, IČO: 30 807 484.
Celková prihlásená suma 7.988,87 Eur.
V Humennom dňa 16.10.2019
JUDr. Daniel Fink, správca

K094743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pažur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zubné 101, 067 33 Zubné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/284/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/284/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Vladimír Pažur, nar.
02.11.1962, 067 33 Zubné 101, týmto zverejňuje zapísanie dvoch nezabezpečených pohľadávok, ktoré jej boli
doručené dňa 22.10.2019, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 7, veriteľ: Slovenské parkety, s. r. o., IČO: 31 636 713, Kolpašská 1, 969 27 Banská Štiavnica,
právne zast.: JUDr. Laura Bíroová, advokátka, prihlásená suma: 2 235,91 Eur.
Číslo pohľadávky: 8, veriteľ: Slovenské parkety, s. r. o., IČO: 31 636 713, Kolpašská 1, 969 27 Banská Štiavnica,
právne zast.: JUDr. Laura Bíroová, advokátka, prihlásená suma: 785,44 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 3 písm. b)
ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
V Prešove, dňa 23.10.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K094744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palubjak Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 280/19, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1961
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/16/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/16/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej
hodnoty - dňom 30.10.2019
Predmet speňaženia:
Správca dlžníka Dušan Palubjak vyhlasuje dňom 30.10.2019 analogicky podľa ust. § 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 len „ZKR“) tretie kolo ponukového konania na speňaženie súboru majetku
dlžníka – nehnuteľnosti menšej hodnoty – zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených
veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 41/2018 pod značkou záznamu K013419 dňa
27.02.2018 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“), pod súpisovými položkami majetku por. č. 1 – por. č. 82.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný súbor majetku úpadcu:
Nehnuteľnosti menšej hodnoty, špecifikované v Súpise všeobecnej podstaty ako súpisové položky por. č.
1-82 (ďalej ako „Predmet speňaženia“).
Celková súpisová hodnota Predmetu speňaženia predstavuje sumu vo výške 1.985,- EUR. Hodnota Predmetu
speňaženia bola stanovená Znaleckým posudkom č. 18/2017 zo dňa 04.12.2017, vypracovaným Ing. Miroslavou
Schindlerovou, so sídlom Svätoplukova 15, 058 01 Poprad, ev.č. znalca MS SR 914896.
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Spôsob speňaženia
Správca speňaží Predmet speňaženia formou ponukového konania, ktoré zorganizuje analogicky podľa
ustanovenia § 167n ods. 1 druhá veta ZKR v spojení s ustanovením § 167p ZKR za podmienok stanovených
nižšie.
Predmet speňaženia sa bude v jednotlivých kolách ponukového konania speňažovať ako súbor hnuteľného
majetku. Víťaznou ponukou bude najvyššia predložená ponuka za Predmet speňaženia v súlade s podmienkami
jednotlivých kôl ponukového konania.
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmety speňaženia podľa tohto pokynu sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OZ“) o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že sa v treťom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, Správca zorganizuje štvrté
kolo ponukového konania.
Vyhlásenie ponukového konania
Ponukové konanie Správca vyhlási formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR, na
internetovom portáli Správcu www.irkr.sk a inzerciou v mesačníku Dražobné listy.
Podmienky ponukového konania
Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní od vyhlásenia ponukového konania.
Záväzné ponuky je potrebné zaslať písomne na adresu sídla správcu, a to doručením prostredníctvom pošty
alebo osobne do podateľne správcu každý pracovný deň v úradných hodinách kancelárie správcu.
Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ponuka musí byť v lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej
písomnej forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami sa neprihliada.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán právnickej osoby, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie
nasledovné údaje a predloží nasledovné doklady:
a.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

b.

presná adresa sídla spoločnosti, resp. bydlisko fyzickej osoby,

c.

IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené), pri fyzickej osobe dátum narodenia,

d.

údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu,

e.

emailovú adresu,

f.

telefonické spojenie,

g.
kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 90 dní (pokiaľ je záujemca v Obchodnom registri SR
zapísaný).
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade právnickej
osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom podľa spôsobu uvedeného vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou, v tomto prípade však úradne
overené plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky. Záväzná ponuka musí obsahovať údaje podľa týchto
podmienok a ponúkanú cenu v mene EUR za Predmet speňažovania bez DPH.
Uchádzačmi
zaslané
ponuky
do
ponukového
konania
sú
pre
Záväzná ponuka záujemcu musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a datovaná.

uchádzačov
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Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie, a to telefonicky na +421 908 989 977
alebo e-mailom: presov@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky na ponúknutú kúpnu cenu za
Predmety speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na
doručovanie ponúk v danom kole ponukového konania, a to vo výške 500,- EUR pre každé kolo.
Obálky so záväznými ponukami sú záujemcovia povinní fyzicky doručiť najneskôr do 08.11.2019 do 16:00 hod.
na adresu správcu pre Bratislavský kraj: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava k spisovej značke 1K/16/2016 S1436 a
na prednej strane obálky uviesť výrazným typom písma „Ponukové konanie – Dušan Palubjak –
NEOTVÁRAŤ!!!“.
Záujemca doručením ponuky Správcovi vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania ako aj s tým,
že v prípade porušenia záväzku (a) riadne a včas doplatiť zostatok kúpnej ceny za Predmet speňaženia a/alebo
(b) uzavrieť kúpnu zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak:
1. ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
2. záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie Správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
3. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky podľa tohto pokynu alebo bude do kancelárie Správcu
doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena
O víťazstve v každom jednom kole ponukového konania rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. Podmienkou pre
podanie ponuky v treťom kole ponukového konania je ponuka minimálne vo výške 50 % súpisovej hodnoty
Predmetu speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponuku, túto vyhodnotiť ako víťaznú a oznámiť ju Príslušnému orgánu bez
potreby jej schválenia. V prípade, ak by do ponukového konania boli Správcovi doručené dve alebo viac
rovnakých najvyšších ponúk, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie Správcu doručená najskôr.
V prípade, ak bude tretie kolo ponukového konania neúspešné, Správca vyhlási štvrté kolo ponukového konania.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely
ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK69 1100 0000
0029 3613 9404, vedený v Tatra banka, a.s. (ďalej len „Účet”).
Vyhodnotenie ponukového konania
Ponukové konanie vyhodnotí Správca do troch (3) kalendárnych dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam a oznámi Príslušnému orgánu víťaznú ponuku do troch (3)
kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania podľa predchádzajúcej vety.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku predloženú Príslušný orgán schválil,
Správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu zaplatí na bankový účet určený
Správcom najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej Správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako
pätnásť (15) kalendárnych dní.
Ak úspešný záujemca kúpnu cenu nezaplatí v súlade s podmienkami uvedenými vyššie alebo v lehote stanovenej
Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je povinný zaradiť Predmet
speňaženia, ktorý mal byť predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy, do ďalšieho kola ponukového konania.
Úspešný záujemca nadobudne Predmet speňaženia nezaťažený zabezpečovacím právom v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.
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Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K094745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklošková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/706/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/706/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu Lucia Miklošková, nar.
27.1.1987, Podskalka 5208/81, 066 01 Humenné, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 2OdK/706/2019 S911,
týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002, variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Lucia
Miklošková.
V Prešove, 23.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K094746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Hrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/372/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/372/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžnika : Ing. Anton Hrin, nar. 16.4.1966, 080 01 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Ing. Anton Hrin, IČO : 43031358, s miestom podnikania Švábska 63, 080 05 Prešov,
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania podľa § 167p ZKR, na predaj majetku úpadcu tvoriaci
všeobecnú podstatu, zapísaný do súpisu, pod položkou 1 a pod položkou 2 za najvyššiu ponúkanú cenu :
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Súpisová zložka č. 1
Typ majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 10 652,- € s prísl.
Právny dôvod vzniku : platobný rozkaz Okresného súdu Prešov sp.zn. 14Ro/134/2019-24, príkaz na exekúciu
EX 357/10 exekútorského úradu Košice, JUDr. Mária Hlavňová
Dlžník : Matej Závacký, Prešov, ul. Hviezdna č. 7
Súpisová hodnota : 10 652,- €
Dôvod zapísania : zoznam majetku dlžníka , § 167h ods.1 ZKR
Dátum zapísania : 19.07.2019

Súpisová zložka č. 2
Typ majetku : hnuteľná vec
Motorové vozidlo : MERCEDENS-BENZ 411D KA , Farba : biela, EČ: PO 942 AX, Rok výroby : 1998
Druh vozidla: motorové vozidlo - nákladný automobil
Druh karoséria : BA skriňová
Stav : nepojazdné, zadná náprava tečie, agregát zadretý, bočné dvere zvesené, hrdzavé, celkovo poškodený,
poškodený aj interiér vozidla, nemá platné STK – značne opotrebované a poškodené
Súpisová hodnota : 1.000,- €
Dôvod zapísania : zoznam majetku - majetok vo vlastníctve dlžníka , § 167h ods.1 ZKR
Dátum zapísania : 19.07.2019
Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. V tejto lehote záujemca
zloží na účet úpadcu : SK11 0900 0000 0051 6225 1438 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. 100% ponúkanej
kúpnej ceny. Podľa § 167p ZKR sa prihliada len na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na uvedený účet správcu, variabilný symbol: 23722019. V ponuke zároveň uvedie na
aký účet má byť uhradená záloha vrátená v prípade neúspechu.
Záujemca predloží ponuku na odkúpenie písomne do kancelárie správcu: Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať, 2OdK/372/2019“. Okrem ponuky
priloží výpis z obchodného registra u právnickej osoby, fyzická osoba priloží kópiu občianskeho preukazu a doklad
o úhrade zálohy. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 dní odo dňa otvárania obálok. Zaplatená kúpna cena
bude úspešnému záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom,
ktorý predložil najvyššiu ponuku.
Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec 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.
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Vo Vranove n.T., dňa 23.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K094747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Sajdák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/540/2019 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/540/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca dlžníka František Sajdák v
konkurze, nar. 17.11.1963, trvale bytom 080 01 Prešov (ďalej len „dlžník“), týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:

Veriteľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Sídlo:

Mlynská 31, 040 01 Košice

IČO:

44 483 767

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok
Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

228,12 Eur
1
23.10.2019
neuplatnené
8
23.10.2019

V Starej Ľubovni, dňa 23.10.2019
JUDr. Gábor Száraz, správca

K094748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
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Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu: Ján Husťák, nar. 01.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka
43, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016, podľa záväzného
pokynu zástupcu veriteľov zverejneného v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019, K081994, vyhlasuje
verejné ponukové konanie na speňaženie pohľadávok Úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 239/2016 dňa 14.12.2016 v znení doplnenia zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 160/2019 dňa 20.08.2019 ako súpisová zložka majetku č. 1. a súpisová zložka majetku č. 5.
Verejné ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je spoločné speňaženie Súpisovej zložky č. 1 a Súpisovej zložky č. 5,
ktoré sa ponúkajú ako súbor pohľadávok.
2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v tvare
„4K/30/2016 S1773“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety
najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Na neskôr doručené ponuky sa
neprihliada.
3. Minimálna ponuka DRUHÉHO kola ponukového konania je 75 % súpisovej hodnoty súpisových zložiek.
4. Zábezpeka je v ponukovom konaní stanovená na sumu 1.000,- € (slovom jedentisíc eur) a záujemca je
povinný ju zložiť na osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a.s., číslo: 1398709005, kód banky: 1111,
IBAN: SK9011110000001398709005, SWIFT (BIC): UNCRSKBX v lehote na predkladanie ponúk.
V prípade nezloženia zábezpeky v celom rozsahu a včas sa na prípadne predloženú ponuku neprihliada.
5. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si ponechá zábezpeku ako paušalizovanú
náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky a riadne podanie ponuky záujemcom považuje
za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi správcom a záujemcom s obsahom
zodpovedajúcim týmto podmienkam ponukového konania. Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude
označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, správca tomuto záujemcovi bezodkladne
vráti, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná,
resp. na účet písomne oznámený správcovi dotknutým záujemcom.
6. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny a spĺňa požadované náležitosti len ak záujemca
v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z bankového účtu,
vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných prostriedkov alebo
úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť aj
potvrdenie o zložení zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú súčasť
cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym číslom, t.j.
nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického vyčíslenia navrhovanej kúpnej ceny.
Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby nemohol
byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa s trvalým pobytom v
Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého pobytu v
Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním jej
právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho jej
právnu subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené
náležitosti, správca ju odmietne.
7. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola ponukového konania a tým prijať jeho ponuku len takého
účastníka, ktorého
a. ponuka spĺňa požadované náležitosti vymedzené v týchto podmienkach a
b. súčasne je ponuka najvyššia spomedzi predložených ponúk a súčasne aspoň v minimálnej výške
určenej pre dané kolo ponukového konania, ak je určená a
c. ponuka bola odsúhlasená zástupcom veriteľov s vyhlásením konkrétneho záujemcu za víťaza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predmetného kola ponukového konania.

8. Lehota na vyhodnotenie ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
9. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca je povinný zrušiť
predmetné kolo ponukového konania alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky na základe
písomnej požiadavky zástupcu veriteľov. Zrušením predmetného kola ponukového konania sa považujú
predložené cenové ponuky za odmietnuté.
10. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú ponuku
záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody, ako ani
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
11. Predmetné kolo ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak nedošlo k
jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.
K094749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: IE group, a.s. “v konkurze“, so sídlom Hlavná 50,
080 01 Prešov, IČO: 36 518 531, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č. 10505/P (ďalej aj ako „Úpadca“), spis. zn. 2K/9/2016 S 1209

Miesto a čas konania zasadnutia veriteľského výboru (VV): hlasovanie členov VV „per rollam“ dňa 24.09.2019,
dňa 30.09.2019 a dňa 11.10.2019.

Program:
1. Hlasovanie o súhlase s hlasovaním o predloženom Návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku
všeobecnej podstaty zo dňa 09.09.2019 písomne, zaslaním hlasovania členov VV predsedovi VV.
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu na speňaženia majetku všeobecnej podstaty, zapísaného do
súpisu majetku podstát a zverejneného dňa 06.10.2016 v Obchodnom vestníku MS SR č. 192/2016 pod
zn. K022835 a to Ostatný dlhodobý hmotný majetok - umelecké diela, na základe Návrhu záväzného
pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty zo dňa 09.09.2019 predloženom správcom Úpadcu
predsedovi VV.

Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava, IČO: 31 320 155
2. Člen veriteľského výboru: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02
Bratislava, IČO: 36 854 140
3. Člen veriteľského výboru: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Grösslingová 1, 813 50 Bratislava, IČO: 35 722 959

Opis priebehu zasadnutia a znenia prijatých uznesení spolu s výsledkami hlasovania:

Predseda veriteľského výboru písomnou elektronickou formou prostredníctvom e-mailu zvolal zasadnutie VV
a navrhol členom VV hlasovať za uznesenia písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru
("per rollam"). V zmysle ust. § 38 ods. 2, tretia veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZKR) na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V zmysle ust. § 38 ods. 3, druhá veta ZKR
sa na účely uznášaniaschopnosti hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Všetci členovia
veriteľského výboru využili svoje právo a hlasovali spôsobom "per rollam". Na základe uvedeného predseda
veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci členovia
z trojčlenného VV. O návrhoch uznesení č. 1 – č. 2 bolo hlasované nasledovne:

Návrh uznesenia č. 1:
„VV súhlasí s hlasovaním o predloženom Návrhu záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty
zo dňa 09.09.2019 písomne, zaslaním hlasovania členov VV predsedovi VV.“

Hlasovanie:
ZA:

- 3 hlasy

PROTI:

- 0 hlasov

ZDRŽAL SA:

- 0 hlasov

Uznesenie č. 1: prijaté

Príloha č.2:
Hlasovanie veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 24.09.2019
Hlasovanie veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 30.09.2019
Hlasovanie veriteľa EXIMBANKA SR zo dňa 11.10.2019

Návrh uznesenia č. 2:
„VV udeľuje záväzný pokyn na speňaženie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty – Ostatný dlhodobý
hmotný majetok - umelecké diela, zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR č. 192/2016 pod zn. K022835 dňa
06.10.2016, formou dražby za podmienok uvedených správcom v Návrhu záväzného pokynu na speňaženie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetku všeobecnej podstaty zo dňa 09.09.2019 s výhradou uvedenou v prílohe č. 1 k zápisnici zo zasadnutia
veriteľského výboru - e-mail veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 13.09.2019, e-mail veriteľa
EXIMBANKA SR zo dňa 19.09.2019 a e-mail veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 20.09.2019.“

Hlasovanie:
ZA:

- 3 hlasy

PROTI:

- 0 hlasov

ZDRŽAL SA:

- 0 hlasov

Uznesenie č. 2: prijaté

Príloha č.2:
Hlasovanie veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 24.09.2019
Hlasovanie veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 30.09.2019
Hlasovanie veriteľa EXIMBANKA SR zo dňa 11.10.2019
Príloha č.1:
e-mail veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. zo dňa 13.09.2019
e-mail veriteľa EXIMBANKA SR zo dňa 19.09.2019
e-mail veriteľa Československá obchodná banka, a.s. zo dňa 20.09.2019

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru - Všeobecná úverová banka, a.s.

__________________________________
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mgr. Martin Hýll, na základe poverenia

K094750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 199/159A, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/733/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/733/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Pavol Bango, nar. 24.02.1990, trvale bytom: SNP 199/159A,
059 16 Hranovnica, sp. zn.: 2OdK/733/2019
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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.
V Bardejove, dňa 23.10.2019
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca

K094751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kufajka 417/37, 059 40 Liptovská Teplička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/746/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/746/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka: Miroslav Harvan, nar. 07.03.1969, trvale bytom: Kufajka 417,
059 40 Liptovská Teplička, sp. zn.: 5OdK/746/2019
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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.
V Bardejove, dňa 23.10.2019
JUDr. Jozef Jaroščák ml. – správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K094752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onderčin Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1412 / 42, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/473/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/473/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/473/2018 -19 zo dňa 24.08.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 168/2018 dňa 31.08.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Martin Onderčin, nar. 11.08.1975, bytom Vihorlatská 1412/42, 069 01 Snina (ďalej len „dlžník“), pričom
predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom
kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako „správca“).

Správca dlžníka, týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nižšie uvedený majetok, nakoľko prestal
podliehať konkurzu v zmysle ustanovenia § 167p ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov:

Súpis
majetku
Iná
majetková
hodnota

Súpisová
hodnota

Názov
Obchodný podiel 100 % na obchodnej spoločnosti YSM s.r.o., so sídlom Vihorlatská
1412/42, 069 01 Snina, Slovenská republika, IČO: 47 862 441

1 ,- €

Zabezpečenie
Nie

Spoločnosť, kde má dlžník obchodný podiel, vykázala v účtovnej závierke za rok 2016 stratu, pričom podnikateľská činnosť nie
je podľa dostupných informácií vykonávaná. Firmu zakladal dlžník ako jediný spoločník a konateľ. Spoločník figuruje vo výpise
Popis stavu
z Obchodného registra. Spoločnosť podľa dostupných informácií nevedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi a má
majetku
záväzok voči Finančnej správe k 29.04.2019 vo výške 13 787,37 € a voči Sociálnej poisťovni, a.s. k 08.04.2019 vo výške 957,97
€. Preto správca zverejnil tento majetok – podiel na dotknutej spoločnosti z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.

V Prešove, dňa 23.10.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K094753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficzuová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 188 / 28, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/88/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/88/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Mária Ficzuová, narodená: 20.05.1959, bytom: Školská 188/28, 076
43 Čierna nad Tisou, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9OdK/88/2019, týmto v
súlade s ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v
uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

K094754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarinová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kusín 92, 072 32 Kusín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/74/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/74/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 11.09.2017, sp. zn. 31OdK/74/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 177/2017 zo dňa 18.09.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gabriela Jarinová, nar.:
22.08.1971, trvale bytom Kusín 92, 07232 Kusín (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“).
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
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 Gabriela Jarinová, nar. 22.08.1971, Kusín
92, 07232 Kusín končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca
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K094755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 121, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1984
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/277/2019 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/277/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Viera Horváthová,
narodená: 11.12.1984, bytom: Seňa 121, 044 58 Seňa v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I.,
pod sp. zn. 32OdK/277/2019 týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že predmetný konkurz sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.
V Trebišove, dňa 22. 10. 2019
P/J/L k.s.
správca

K094756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truck Center Košice s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topasová 52 / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 661 980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/12/2013 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/12/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE
SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

Súpisová zložka č. 4
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Súpisová zložka č. 5
Celková suma a mena:

Peňažná pohľadávka
110,00 EUR
Pohľadávka z obchodného styku
ISO a.s., so sídlom Šidielka 32, Drienovská Nová Ves 082 02, IČO: 36 208 698
110,00 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Peňažná pohľadávka
1.845,35 EUR
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Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Súpisová zložka č. 6
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Súpisová zložka č. 7
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

Pohľadávka z obchodného styku vymáhaná v konaní vedenom Okresným súdom Košice II, sp. zn. 34Cb/14/2014
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., so sídlom Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 733 209
1.845,35 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Peňažná pohľadávka
303,30 EUR
Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice II, sp. zn. 34Cb/14/2014
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., so sídlom Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 733 209
303,30 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Peňažná pohľadávka
1.130,58 EUR
Pohľadávka na vrátenie súdneho poplatku v súdnom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava II, sp. zn.
50C/82/2011
Okresný súd Bratislava II
1.130,58 EUR
do § 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod
zaradenia
súpisu:
Deň zaradenia do súpisu: 23.10.2019

Súpisová zložka č. 8
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Peňažná pohľadávka
5.589,19 EUR
Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Bratislava II, sp. zn. 50C/82/2011
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., so sídlom Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35 733 209
5.589,19 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Súpisová zložka č. 9
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Peňažná pohľadávka
531,00 EUR
Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice I, sp. zn. 26Cbi/3/2015
Ing. Miroslav Vavrek, nar. 12.01.1961, bytom Myslavská 147/146, 040 16 Košice
531,00 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Súpisová zložka č. 10
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Peňažná pohľadávka
268,49 EUR
Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice I, sp. zn. 31Cbi/4/2015
Jaroslav Novák, nar. 13.06.1979, Dargovská 2, 040 01 Košice
268,49 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Súpisová zložka č. 11
Celková suma a mena:

Peňažná pohľadávka
363,41 EUR
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Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice I, sp. zn. 31Cbi/5/2016
Technická univerzita v Košiciach, so sídlom: Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 00 397 610
363,41 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Súpisová zložka č. 12
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Peňažná pohľadávka
355,99 EUR
Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice I, sp. zn. 31Cbi/4/2015
Jaroslav Novák, nar. 13.06.1979, Dargovská 2, 040 01 Košice
355,99 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

Súpisová zložka č. 13
Celková suma a mena:
Právny dôvod vzniku:
Dlžník:
Súpisová hodnota:
Dôvod zaradenia do súpisu:
Deň zaradenia do súpisu:

Peňažná pohľadávka
653,31 EUR
Pohľadávka na úhradu trov súdneho konania vedeného Okresným súdom Košice I, sp. zn. 26Cbi/7/2015
Ing. Dušan Cais, nar. 02.09.1960, Klimkovičova 14, 040 01 Košice
653,31 EUR
§ 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu
23.10.2019

K094757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štěpánová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 246/16, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1984
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/245/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/245/2019
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 Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ivana Štěpánová,
nar. 18.10.1984, bytom Východná 246/16, 076 17 Nižný Žipov (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 súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 23.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka
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K094758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézmüvesová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrákošská 12, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/87/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/87/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Alžbeta Rézmüvesová, narodená: 17.09.1980, bytom: Podrákošská
12, 048 01 Rožňava, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9OdK/87/2019 týmto
podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K094759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vangorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 10, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1954
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1868, správca dlžníka Alžbeta Vangorová, nar. 26.03.1954, bytom Havanská 10, 040
13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Alžbeta Vangorová, s miestom podnikania Havanská 10,
040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, IČO: 17 186 285, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, v súlade s §
167n 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“), vyhlásil 2. kolo ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do majetku oddelenej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 68/2019
vydanom dňa 05.04.2019 pod č. K029333:

▪ 2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 188/2019 zo 30.09.2019
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▪ lehota na predkladanie ponúk bola stanovená 10 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku do 15.00 hod. posledného dňa lehoty
▪ termín otvárania obálok bol stanovený na 21.10.2019 o 15.00 hod.

Správca podstaty konštatoval, že 2. kola ponukového konana sa zúčastnil 1 záujemca, do kancelárie správcu
bola doručená 1 ponuka a taktiež boli splnené všetky podmienky ponukového konania.

Na základe uvedeného správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.

21.10.2019

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K094760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigová Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 525/37 37, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/287/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/287/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Nadežda Žigová, nar. 13.09.1966, Potočná 525/37, 053 14
Spišský Štvrtok oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárií správcu Čajakova 5, 040 01 Košice v pracovných dňoch Po-Pia od 09,30 hod.
do 15,30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu alebo emailom na adrese: simova @ aksimova.sk .
JUDr.Erika Šimová, správca

K094761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žigová Nadežda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 525/37 37, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/287/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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30OdK/287/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Nadežda Žigová, nar. 13.09.1966, Potočná 525/37, 053 14
Spišský Štvrtok , v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom
je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: IBAN: SK67 1100 0000 0026 2606 4099
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. 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.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Erika Šimová, správca

K094762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajus Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 938 / 10, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/459/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/459/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka : Juraj Bajus, narodený: 08.04.1957, bytom Košická 938/10 , 075 01
Trebišov , týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 7 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K094763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fényeš Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 716 / 1, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1978

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/402/2019 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/402/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Imrich Fényeš, narodený 11. 11. 1978, bytom
Československej armády 716/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, 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 § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

K094764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 180 / 2, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/376/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/376/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr.Erika Šimová, správca podstaty dlžníka Adam Balog, narodený: 17.06.1987, bytom Hlavná 180/2, 076 17
Nižný Žipov, týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh.
Zároveň vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby obratom oznámili správcovi na jeho emailovú adresu :
simova @ aksimova.sk , čísla bankových účtov, na ktoré správca poukáže výťažok konkurzu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K094765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpaty Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 547 / 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2019
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

303

Obchodný vestník 208/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 28.10.2019

Iné zverejnenie

JUDr.Erika Šimová, správca majetku dlžníka Mgr.Milan Karpaty, nar. 02.12.1952, bytom: Mariánske námestie
22, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Milan Karpaty, s miestom podnikania:
Mariánske námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 31303307 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 22.12.2012, v súlade ust. § 167p ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že majetok dlžníka
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty sa nepodarili speňažiť ani v 3.kole ponukového konania.
Z uvedeného dôvodu nižšie uvedený majetok prestáva podliehať konkurzu:
Všeobecná podstata
1. opis: motorová kosačka
Rok výroby: neznámy
Stav : nefunkčná. Motor a prevodové diely poškodené
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 30 EUR
Deň zápisu: 10.09.2019
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu

2. opis: benzínová motorová píla
Rok výroby: neznámy
Stav : nefunkčná
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 50 EUR
Deň zápisu: 10.09.2019
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu
V zmysle ust § 167p ods. 2 ZKR :
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Vyzývam týmto veriteľov prihlásených pohľadávok, aby prípadne svoje záujmy o odkúpenie vyššie uvedeného
majetku oznámili správcovi.
JUDr. Erika Šimová, 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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K094766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Jaseňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2093 / 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/463/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/463/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Lukáš Jaseňák, narodený: 22.11.1984, bytom Komenského 2093/7,
052 01 Spišská Nová Ves, (ďalej len „dlžník“) v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN
SK68 8360 5207 0042 0370 9384, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K094767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpaty Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 547 / 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: MED-ART, spol. s r.o. , Hornočermánska 4, Nitra
Por.číslo v zozname pohľadávok: 3M/1
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 55 143,37 eur.
Dátum doručenia prihlášky. 08.10.2019
JUDr. Erika Šimová, 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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K094768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Jaseňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 2093 / 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/463/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/463/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníka: Lukáš Jaseňák, narodený: 22.11.1984, bytom Komenského 2093/7,
052 01 Spišská Nová Ves, oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok
až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.:
0903400629,
e-mailom
na.adresu: spravca@susina.sk
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K094769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynské Nivy 48 / 0, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 810
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Gajdošech oznamuje, že do kancelárie správcu bola doručená prihláška pohľadávok veriteľa SR –
Slovenská konsolidačná, a.s., ako poverená osoba v zmysle zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu za
správcu Ministerstvo vnútra SR, Cintorínska 21, Bratislava po základnej prihlasovacej lehote. Identifikácia
pohľadávok :
Poradové
č.
1.
2.

Prihlásená
istina
165 EUR
165 EUR

Prihlásené
úroky

Prihlásené
omeškania

úroky

z Prihlásený
omeškania

poplatok

z Prihlásené
uplatnenia

náklady

z Prihlásená
suma
165 EUR
165 EUR

K094770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regina Regimunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 135/72, 076 61 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 26OdK/457/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/457/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníčky: Regina Regimunová, narodená: 07.01.1945, bytom Hlavná 135/72,
076 61 Dargov (ďalej len „dlžníčka“) v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN SK68 8360
5207 0042 0370 9384, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K094771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regina Regimunová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 135/72, 076 61 Dargov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/457/2019 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/457/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníčky: Regina Regimunová, narodená: 07.01.1945, bytom Hlavná 135/72,
076 61 Dargov, oznamuje účastníkom konania o oddlžení a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel.č.: 0903400629, emailom
na.adresu: spravca@susina.sk
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca

K094772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 11 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 674 160
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/6/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/6/2018
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30K/6/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu STEEL TRANS s.r.o., so sídlom Rozvojová 2, 040 11 Košice mestská časť Juh, IČO: 31 674 160, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
30K/6/2018, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si
dohodnúť na t. č. 055/7296116 alebo e-mailom na adrese: bodnar@bodnarlegal.sk.

K094773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská ulica 31 / 36, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/405/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/405/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca majetku dlžníka: Ivan Kovács, nar.: 08.02.1966, bytom: Tokajská
ulica 31/36, 044 02 Turňa nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Ivan Kovács – KRTKO, s
miestom podnikania: Malý Horeš 93, 076 52 Malý Horeš, IČO: 34276793 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 30.09.1997, 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 len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle ust. 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých dlžníkom a najmä inými osobami správca konštatuje, že dlžník disponuje týmto majetkom,
ktorý je spôsobilý na zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty:

Por. č. Popis: nehnuteľnosti - stavby
Druh
Č. LV Štát;
stavby
Okres;
Obec;
Kat. ú.
SR;
Trebišov;
1.
Iná budova 1417
Horeš;
Malý Horeš

Malý

Parcelné
číslo

Popis
stavby

Spoluvl.
podiel

1433/2

pivnica

1/7

Dôvod zápisu

Deň zápisu Súpisná
hodnota
(EUR)

§ 167h ods. 1
21.10.2019 200,ZKR

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K094774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudyová Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štós 130, 044 26 Štós
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1977
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/167/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/167/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Marcela Dudyová,
nar. 17.07.1977, bytom Štós 130, 044 26 Štós (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty
nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 23.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K094775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 16 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 172 430
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 32
odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že
preddavok podľa zákonných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní zložiť na účet IBAN: SK69 8360 5207 0042
0493 5834.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
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percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa ustanovenia § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca
najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.“
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca
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