Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

K099748
Spisová značka: 3K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Šiška, nar. 22.08.1969,
Budatínska 17, 851 05 Bratislava, št. občan SR, právne zast.: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03
Bratislava, o ustanovení správcu úpadcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Ľubomír Šiška, nar. 22.08.1969, Budatínska 17, 851 05 Bratislava, št.
občan SR, právne zast.: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, správcu: LEGAL RECOVERY,
k. s., so sídlom kancelárie Palárikova 14, 811 04 Bratislava, zn. správcu: S1665.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K099749
Spisová značka: 4K/62/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ITR SK s.r.o., so sídlom Špitálska
25, 811 08 Bratislava, IČO: 44 881 517,
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/62/2010-578 zo dňa 03.10.2019 v
celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K099750
Spisová značka: 2K/12/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Soňa Babicová, nar. 13.09.1978,
bytom Športová 18, 900 24 Veľký Biel, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Mularčíkova, so sídlom kancelárie Nám.
M. Benku 15, 811 07 Bratislava značka správcu S 1554 o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty správcu: JUDr. Barbora
Mularčíkova, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava značka správcu S 1554, v súlade s
predloženým návrhom zo dňa 03.09.2019 a to podľa nasledovného prehľadu:
Poučenie:

celková suma výťažkov zahrnutých do konečného rozvrhu všeobecnej podstaty: 2 473,84 EUR.
celková suma pohľadávok veriteľov: 45 238,80 EUR
celková suma pohľadávok proti podstate. 1 179,68 EUR z toho neuhradených 303,20 EUR

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 8.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K099751
Spisová značka: 8K/18/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľov v 1.rade: JANNOCK CONSULTANTS LTD., so
sídlom Akara Bldg. 24 De castro Street, Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, BVI:
1652701 a veriteľ v 2.rade: JOXLEY LLC., so sídlom 16192 Coastal Highway, Lewes , Delaware, Country of Sussex,
USA, spoločnosť zapísaná v Registri spoločností Delaware, USA, IČ: SRV131346288-5438135 FILE spoločne
zastúpení ius aegis s.r.o. advokátska kancelária so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: Cuubuus International Holding, a.s. so sídlom Miletičova 21, 821 03 Bratislava, IČO: 35
934 182, právne zastúpený : Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom
Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava,
rozhodol
Súd konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Cuubuus International Holding, a.s. so sídlom
Miletičova 21, 821 03 Bratislava, IČO: 35 934 182, zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K099752
Spisová značka: 8K/18/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľov v 1.rade: JANNOCK CONSULTANTS LTD., so
sídlom Akara Bldg. 24 De castro Street, Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, BVI:
1652701 a veriteľ v 2.rade: JOXLEY LLC., so sídlom 16192 Coastal Highway, Lewes , Delaware, Country of Sussex,
USA, spoločnosť zapísaná v Registri spoločností Delaware, USA, IČ: SRV131346288-5438135 FILE spoločne
zastúpení ius aegis s.r.o. advokátska kancelária so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, vrátení preddavku,
rozhodol
Súd vracia zložiteľovi preddavku k rukám právneho zástupcu navrhovateľa - veriteľov v 1.rade:
JANNOCK CONSULTANTS LTD., so sídlom Akara Bldg. 24 De castro Street, Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola,
Britské Panenské Ostrovy, BVI: 1652701 a veriteľ v 2.rade: JOXLEY LLC., so sídlom 16192 Coastal Highway, Lewes
, Delaware, Country of Sussex, USA, spoločnosť zapísaná v Registri spoločností Delaware, USA, IČ: SRV131346288
-5438135 FILE spoločne zastúpení ius aegis s.r.o. advokátska kancelária so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08
Bratislava preddavok vo výške 1.500,00 EUR, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 18/2018,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods.1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K099753
Spisová značka: 4K/2/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, nar.
10.10.1969, bytom Ožvoldíková 6, 841 02 Bratislava,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/2/2012-311 zo dňa 03.10.2019 v
celom rozsahu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 15.11.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K099754
Spisová značka: 4K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - TOP DESIGN, s.r.o., so sídlom Kirijevská 12, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 36 029 319, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro,
vložka č. 5305/S, o návrhu predbežného správcu na predlženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e predbežnému správcovi lehotu na predloženie záverečnej správy
Poučenie:

o 15 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.11.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K099755
Spisová značka: 4K/13/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Mgr. Katarína Milánska, so sídlom Francisciho 1044/6, 960
01 Zvolen likvidátor spoločnosti KONŠTRUKCIE s.r.o., v likvidácii, so sídlom Bystrická 111, 966 81 Žarnovica, IČO:
36 756 610, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 18894/S, o
návrhu likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka KONŠTRUKCIE s.r.o., v likvidácii, so sídlom Bystrická
111, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 756 610.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie Ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1196.
IV.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
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 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. 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 ZKR).
2.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. 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. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(„podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
7. 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. 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 ostaných pohľadávok, proti tejto podstate (ust. § 28 ods. 7 a 8 ZKR).
8. 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).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
10. 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).
11. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

4

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 4 a 5 ZKR).
15. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.11.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K099756
Spisová značka: 31K/73/2014
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Tradesale, s.r.o. v konkurze, so sídlom: Obrancov mieru
177/12, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36 806 064 uznesením zo dňa 23.09.2019, č.k. 31K/73/2014-399, zrušil
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 28.10.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K099757
Spisová značka: 31K/21/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Kamatech Trade s.r.o., so sídlom: 232, 072 13 Senné, IČO: 51
921 430, proti dlžníkovi: SABAR, s.r.o., so sídlom: Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce, IČO: 36 191 621, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: SABAR, s.r.o., so sídlom: Pod Stožkami 10, 053 21
Markušovce, IČO: 36 191 621.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e správcu podstaty: Ing. Viliam Lafko, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1424.
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 a o splnení
povinnosti uloženej správcovi v V. výroku tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručiť na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv, ako aj o splnení povinností.
V.
Ukladá správcovi povinnosť pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty bezodkladne individuálne
informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko
alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, vrátane daňových orgánov a orgánov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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sociálneho zabezpečenia členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je
uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému
známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
ďalej len ZKR) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 18.11.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099758
Spisová značka: 31K/22/2018
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: MARNETT s.r.o. v konkurze, so sídlom: Južná trieda 74,
040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 44 853 301, uznesením zo dňa 23.09.2019, č.k. 31K/22/2018-364 potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 13/1 až 13/27 v celkovej výške 139.093,20 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 15.10.2019
JUDr. Roman Maščák, sudca
K099759
Spisová značka: 31K/18/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: T.R.H., s.r.o., so sídlom: Moyzesova 50, 040 01 Košice,
IČO: 46 658 025, uznesením zo dňa 23.09.2019, č.k. 31K/18/2017-360 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname
pohľadávok pod č. 3/1 až 3/69 v celkovej výške 38.160,27 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Roman Maščák, sudca
K099760
Spisová značka: 31K/27/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: D.B.M., s.r.o., so sídlom: Hronská 14, 040 11 Košice, IČO:
46 042 296, uznesením zo dňa 23.09.2019, č.k. 31K/27/2017-255 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname
pohľadávok pod č. 42 až 63 v celkovej výške 25.656,71 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2019.
Okresný súd Košice I dňa 16.10.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099761
Spisová značka: 30OdK/217/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Kišš, nar. 23.05.1974, bytom Kostolná 456/41, 935 63
Čata, (t. č. Dolná 488/6, 935 63 Čata), zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Kišš, nar. 23.05.1974, bytom Kostolná 456/41, 935 63 Čata.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Ondrej Brláš so sídlom kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 42 428
521, zn. správcu: S1770.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá 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 inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019 vedený pod položkou registra D14 1569/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K099762
Spisová značka: 30OdK/216/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Lazarová, nar. 09.03.1987, bytom Rýnska 151/3, 949
11 Nitra - Diely, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Lazarová, nar. 09.03.1987, bytom Rýnska 151/3, 949 11
Nitra - Diely.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s. so sídlom kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01
Topoľčany, IČO: 47 236 329, zn. správcu: S1571.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.

Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019 vedený pod položkou registra D14 1571/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K099763
Spisová značka: 30OdK/215/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Keri, nar. 03.08.1976, Novozámocká 1190/25, 942 01
Šurany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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rozhodol
I.
Šurany.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Keri, nar. 03.08.1976, Novozámocká 1190/25, 942 01

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, IČO:
33 641 480, zn. správcu: S1789.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá 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 inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019 vedený pod položkou registra D14 1580/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K099764
Spisová značka: 30OdK/214/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Šoóš, nar. 20.06.1975, bytom Čapášska 3785/10,
943 04 Obid, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
04 Obid.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Šoóš, nar. 20.06.1975, bytom Čapášska 3785/10, 943

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
IČO: 42 199 662, číslo správcu: S1485.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá 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 inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019 vedený pod položkou registra D14 1588/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K099765
Spisová značka: 30OdK/213/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Cifra, nar. 22.10.1972, bytom Kamenica nad
Hronom 133, 943 65 Kamenica nad Hronom, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Cifra, nar. 22.10.1972, bytom Kamenica nad Hronom
133, 943 65 Kamenica nad Hronom.
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II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra Dražovce, zn. správcu: S1828.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá 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 inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019 vedený pod položkou registra D14 1605/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K099766
Spisová značka: 30OdK/212/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Kováčová, nar. 29.07.1966, bytom Ul. P. O.
Hviezdoslava 616/4, 934 01 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Kováčová, nar. 29.07.1966, bytom Ul. P. O. Hviezdoslava
616/4, 934 01 Levice.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu SKP, k.s. so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, zn.
správcu: 1359.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá 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 inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019 vedený pod položkou registra D14 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1608/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, 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).
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K099767
Spisová značka: 27OdK/220/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Zsolnai, nar. 13.12.1970, bytom Kolárovo, Rábska č.
2747/6, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zoltán Zsolnai, nar. 13.12.1970, bytom Kolárovo, Rábska č. 2747/6.
II/ Ustanovuje správcu SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie, k. s., IČO: 51122138, so sídlom
kancelárie: Nitra, Mostná č. 13.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1619/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1619/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 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 ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 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,
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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 § 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,
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.
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. 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
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099768
Spisová značka: 27NcKR/10/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mariana Havierniková, nar. 22.05.1986, bytom Mesto Nitra,
ktorého správcom bol: JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie: Levice, Ľudovíta Štúra č. 3, o návrhu dlžníka na
povolenie oddlženia, takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Mariana Havierniková, nar. 22.05.1986, bytom Mesto Nitra, od pohľadávok, ktoré vznikli do
vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 16.12.2016 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e j e prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099769
Spisová značka: 27OdK/219/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Júlia Vontszemüová, nar. 05.04.1956, bytom Komárno,
Eötvösova č. 2817/57, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Júlia Vontszemüová, nar. 05.04.1956, bytom Komárno, Eötvösova č.
2817/57.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Róbert Hipp, so sídlom kancelárie: Nitra, Farská

č. 33/ I. p..

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1616/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1616/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
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Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 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 ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 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,
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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 § 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,
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.
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. 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
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099770
Spisová značka: 27OdK/218/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Toráčová, nar. 24.07.1954, bytom Mesto Komárno,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Toráčová, nar. 24.07.1954, bytom Mesto Komárno.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie: Nitra, Podzámska č. 2959/18A.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1623/2019, na číslo účtu, ktoré je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 14.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1623/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 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 ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 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 § 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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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. 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 § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099771
Spisová značka: 27OdK/215/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľuboš Jančo, nar. 31.08.1974, bytom Topoľčianky,
Hostianska č. 353/4, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
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rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľuboš Jančo, nar. 31.08.1974, bytom Topoľčianky, Hostianska č. 353/4.
II/ Ustanovuje správcu Ing. Aneta Ponesz, so sídlom kancelárie: Nové Zámky, Rákocziho č. 12.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1582/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 13.11.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1582/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
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 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
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, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 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 ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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 § 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,
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.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 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. 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 § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 14.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099772
Spisová značka: 27K/12/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra,
Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ASTRA - KOM, s.r.o., so sídlom Komárno,
Budovateľská č. 3737/63, IČO: 36546259, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto návrhu vyjadril a
osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
- zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania
30 dní v omeškaní,
- zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
- informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
- zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie
nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca
do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo
zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia
konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona.
IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 15.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099773
Spisová značka: 27K/12/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 27K/12/2019
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
V právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského č. 5, Nitra,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
ASTRA-KOM, s.r.o., so sídlom Budovateľská 3737/63, Komárno, IČO: 36546259.
predvolávame Vás na pojednávanie dňa 18.12.2019 o 09:30 hod.
na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra v miestnosti č. dv.: 32 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia (§ 101 CSP).
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde, ako aj veci,
ktoré treba obhliadnuť. Keď treba, urobte včas ešte pred týmto pojednávaním potrebné návrhy, aby súd obstaral
listiny a predmety obhliadky, ktoré má druhá strana alebo tretia osoba, alebo ktoré sú v úschove na inom súde, alebo
orgáne, rovnako navrhnite predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia,
ktorým sa dokazovanie končí (§ 154 CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Nitre dňa 18.11.2019

Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
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K099774
Spisová značka: 27K/12/2019
UPOVEDOMENIE O TERMÍNE POJEDNÁVANIA
V právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Damborského č. 5, Nitra, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
ASTRA - KOM , s.r.o., so sídlom Budovateľská 3737, 945 01 Komárno, IČO: 36546259, takto
upovedomuje veriteľov
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Nitra so sídlom Nitra, Damborského č. 5
2/ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005,
že v tejto veci určil termín pojednávania na deň 18.12.2019 o 09.30 hod. v pojednávacej miestnosti č. 32 na prízemí
v budove Okresného súdu Nitra.
V Nitre dňa 18.11.2019

Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K099775
Spisová značka: 28K/11/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Peter Mlkvy, nar. dňa 22.07.1978,
trvalý pobyt 941 35 Dubník 64, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Mlkvy, nar. dňa 22.07.1978, trvalý pobyt 941 35
Dubník 64.
II.
Súd ustanovuje správcu - JUDr. Peter Bojda, so sídlom Topoľčianska 31/61,
949 01 Nitra- Dražovce, značka S1828.
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.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u
správcu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu
s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky,
ktoré nie sú podané v súlade
s ustanoveniami § 28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
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rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K099776
Spisová značka: 2K/18/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: M.A.S. Global, spol. s r.o., so sídlom Hviezdoslavovo
nám. 14, Bratislava 811 02, IČO: 36 489 751, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EKOČERGOV,
a.s., so sídlom Skládka odpadov 226, Bartošovce 086 42, IČO: 36 457 671, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: EKOČERGOV, a.s., so sídlom Skládka odpadov 226,
Bartošovce 086 42, IČO: 36 457 671.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 18.11.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca

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

42

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

K099777
Spisová značka: 40OdK/699/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Alexandra Koledová, nar. 28.1.1985, trvale bytom Ulica A.
Žarnova 821/22, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Alexandra Koledová, nar. 28.1.1985, trvale bytom Ulica A. Žarnova 821/22, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Otto Markech so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1427.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1515/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K099778
Spisová značka: 40OdK/701/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Fridolín Šandor, nar. 7.9.1959, trvale bytom Fučíkova
1583/20, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Fridolín Šandor, nar. 7.9.1959, trvale bytom Fučíkova 1583/20, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Jakub Sáska, so sídlom kancelárie 913 33 Horná Súča 381, značka správcu S1926.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1510/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K099779
Spisová značka: 40OdK/703/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ľudmila Lagová, nar. 9.5.1980, trvale bytom Potočná
529/61, 972 47 Oslany, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Ľudmila Lagová, nar. 9.5.1980, trvale bytom Potočná 529/61, 972 47 Oslany.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Janette Adamcová so sídlom kancelárie Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, značka
správcu S1504.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
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výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1504/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K099780
Spisová značka: 40OdK/705/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milan Kliniec, nar. 23.9.1953, trvale bytom 29.augusta
90/1, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Milan Kliniec, nar. 23.9.1953, trvale bytom 29.augusta 90/1, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Marián Kolek so sídlom kancelárie Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka
správcu S1956.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1507/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
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.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 15.11.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K099781
Spisová značka: 36K/18/2014

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Margita Gyeráková, narodená
14.03.1956, 930 14 Mad č. 232, správcom ktorého je BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Nám. Benku 10, 811 07 Bratislava, uznesením č.k.: 36K/18/2014 - 205 zo dňa 14.10.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 21.10.2019, zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.11.2019
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K099782
Spisová značka: 36K/23/2016
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Silvia Faturová, narodená 03.04.1979,
920 55 Bojničky 247, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
uznesením č.k.: 36K/23/2016 - 142 zo dňa 14.10.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 21.10.2019, zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.11.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 15.11.2019
JUDr. Martin Smolko, vyšší súdny úradník
K099783
Spisová značka: 28K/10/2018

OZNAM

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEED TRADE, s.r.o., Komárňanská
47/31, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 785 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 20151/T správcom ktorého je: JUDr. Martin Jacko, so sídlom kancelárie: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava, značka správcu: S 1483, uznesením č.k.: 28K/10/2018 - 237 zo dňa 18.10.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 25.10.2019, povolil vstup nového veriteľa: FACTOR ASSET MANAGEMENT GROUP,
a.s., IČO: 35 851 996, so sídlom Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3087/B do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Invest Group
Veľký Meder s.r.o., IČO: 46 305 084, so sídlom Komárňanská 47, 932 01 Veľký Meder, zapísaného v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 28710/T v rozsahu pohľadávok vo výške 143.774,81 Eur,
vedené v zozname pohľadávok pod p.č. 3.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2019.

V Trnave, dňa 14.11.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K099784
Spisová značka: 23K/14/2015

OZNAM
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AGastro Slovakia s.r.o. v likvidácii,
IČO 36260321, Ružová 8, 909 01 Skalica, právne zastúpený: Advokátska kancelária Machová s.r.o., Čulenova
2A/2621, Skalica, správcom ktorého je Lex Creditor k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 15, Trnava, uznesením č.k.:
23K/14/2015 - 500 zo dňa 18.10.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.10.2019, povolil vstup nového
veriteľa: Gordic Collect, s.r.o., IČO: 47 363 282, so sídlom Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava mestská časť Staré Mesto, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
91532/B do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854
140, so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel:
Sa, vložka č. 4314/B v rozsahu pohľadávok vo výške 132.035,96 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod p.č. 1 a 2.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2019.

V Trnave, dňa 14.11.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K099785
Spisová značka: 23K/24/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Kožík, nar. 20.3.1963,
Rázusova 37/1492, Leopoldov, správcom majetku ktorého je JUDr. Václav Sosna, so sídlom kancelárie: Nám.
Slobody 2, 909 01 Skalica, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto, o odvolaní správcu z funkcie po zrušení
konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Václava Sosnu, so sídlom kancelárie: Nám. Slobody 2, 909 01 Skalica, z funkcie správcu
úpadcu: Jaroslav Kožík, nar. 20.3.1963, Rázusova 37/1492, Leopoldov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K099786
Spisová značka: 28K/9/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DCH - Stav s.r.o., so sídlom Dolný
Chotár č. 82, 925 41 , IČO: 44 303 904, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 22331/T, takto
rozhodol
Súd z a s t a v u j e konkurzné konanie voči dlžníkovi: DCH - Stav s.r.o., so sídlom Dolný Chotár č. 82, 925 41 , IČO:
44 303 904, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22331/T, pre nedostatok
majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde,
proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K099787
Spisová značka: 25NcKR/7/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Vitteková, nar. 27.02.1964, bytom
Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Oľga Vitteková, nar. 27.02.1964, bytom Komenského 837/10, 919 04 Smolenice, o d d l ž u j e.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené
bez ohľadu na to, či boli alebo neboli v konkurze prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. Toto však neplatí
pre pohľadávky, ktoré vznikli po zrušení konkurzu.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K099788
Spisová značka: 28K/8/2019

OZNAM
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Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1,
917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Didatrade11, s.r.o., so sídlom Malodvornícka
cesta 16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 684 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka č. 29405/T, uznesením č.k.: 28K/8/2019 - 64 zo dňa 10.10.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 18.10.2019, zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi: Didatrade11, s.r.o., so sídlom Malodvornícka cesta 16,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 684 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 29405/T pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.11.2019.

V Trnave, dňa 14.11.2019

JUDr. Katarína Poláková
vyššia súdna úradníčka

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K099789
Spisová značka: 28K/8/2019

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava,
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Didatrade11, s.r.o., so sídlom
Malodvornícka cesta 16, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 684 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 29405/T, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava,
značka správcu: S 98 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1.500 Eur.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vyplatiť predbežnému správcovi paušálnu náhradu výdavkov vo
výške 1.500 Eur z preddavku evidovaného pod pol. reg. D19 18/2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého
smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
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podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 14.11.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K099790
Spisová značka: 1OdK/293/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Jančeková, nar. 18.10.1952, trvale bytom Veterná
2032/1, 034 01 Ružomberok, korešpondenčná adresa Zariadenie opatrovateľskej služby, Nám. SNP 4/7, 972 13
Nitrianske Pravno, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiar nad Hronom, Ulica SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Jančeková, nar. 18.10.1952, trvale bytom Veterná
2032/1, 034 01 Ružomberok.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina,
IČO: 45 634 688, značka správcu S1501.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
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pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 13.11.2019 a vedený
pod položkou registra 1582/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a 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 (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 15.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K099791
Spisová značka: 7OdS/2/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Grünvaldský, nar. 29.08.1980, trvale bytom
Liptovská Kokava 492, 032 44 Liptovská Kokava, podnikajúceho pod obchodným menom Dušan Grünvaldský, s
miestom podnikania Liptovská Kokava 492, 032 44 Liptovská Kokava, IČO: 46 707 808, korešpondenčná adresa:
Liptovská Kokava 47, 032 44 Liptovská Kokava, zastúpeného advokátom JUDr. Jana Šmihulová Jakabovičová, so
sídlom kancelárie Štúrova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 002 759, správcom ktorého je: Mgr. Andrea
Šperková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, značka správcu: S1522, v konaní o určení
splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Dlžníkovi: Dušan Grünvaldský, nar. 29.08.1980, trvale bytom Liptovská Kokava 492, 032 44 Liptovská
Kokava, podnikajúceho pod obchodným menom Dušan Grünvaldský, s miestom podnikania Liptovská Kokava 492,
032 44 Liptovská Kokava, IČO: 46 707 808,
určuje
splátkový
kalendár, na
základe ktorého je povinný zaplatiť počas nasledujúcich piatich rokov v lehotách podľa § 168f zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, každému jeho
nezabezpečenému veriteľovi 100 % z pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a
zákona č. 7/2005 Z. z.).
II.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom určeným dlžníkovi uspokojené, vrátane dlhov,
ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)

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

Okresný súd Žilina dňa 15.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K099792
Spisová značka: 1K/22/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.,
Jasenova 16, 010 07 Žilina, IČO: 35 945 044, správcom ktorého je: Mgr. Róbert Antal, so sídlom kancelárie Kláry
Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č.k. 1K/22/2016-809 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v
celkovej výške 110.523,41 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 4/1-39 na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.
Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K099793
Spisová značka: 1K/34/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AFC - ZTS, a.s., 023 55 Vysoká nad
Kysucou 1287, IČO: 36 371 106, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729,
026 01 Dolný Kubín, uznesením č.k. 1K/34/2014-1860 zo dňa 01.10.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške
42.825,38 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 24/1, 25/1, 25/2, 25/3 (v časti 2.922,67
eur), 25/4 (v časti 8.616,41 eur), 33/1 a 33/2, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 24.10.2019.
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Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K099794
Spisová značka: 1K/28/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PBPT Holding, a.s., Dolné Rudiny 2,
010 01 Žilina, IČO: 45 260 702, správcom ktorého je: Mgr. Alena Gregorová, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01
Banská Bystrica, uznesením č.k. 1K/28/2014-417 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna
poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 5.150,09 eur,
ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 5.1, 5.2 a 5.3 na veriteľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K099795
Spisová značka: 8K/6/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SWEN SK, s.r.o., so sídlom Nižný koniec 761, 023 01
Oščadnica, IČO: 31 632 386, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa druhej časti zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
uznesením 8K/6/2018-118 zo dňa 25.2. 2019 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici
41CoKR/26/2019-190 zo dňa 16.9. 2019 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.11. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K099796
Spisová značka: 2K/21/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PSKS s.r.o., so sídlom Kukučínova
425/1, 036 01 Martin, IČO: 36 413 194, ktorého správcom je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, uznesením č.k. 2K/21/2016-353 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod
pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v
celkovej výške 23 280,28 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 2/1-42 na veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.10.2019.

Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K099797
Spisová značka: 2R/1/2012
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELTOS, s.r.o., so sídlom u. P.
Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 385 808, ktorého správcom je: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, uznesením č.k. 2R/1/2012-1935 zo dňa
11.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 84 046,17 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod
číslom 367 - 387 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 04.10.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K099798
Spisová značka: 2K/13/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: IV. Capital, a.s., so sídlom Podhora 26,
034 01 Ružomberok, IČO: 44 179 596, ktorého správcom je: JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A,
974 01 Banská Bystrica, uznesením č.k. 2K/13/2015-1503 zo dňa 09.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovej výške 18
825,39 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 10/S-1 - S/60 na veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.10.2019.
Okresný súd Žilina dňa 18.11.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Fančovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 20342, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1984
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/312/2019 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/312/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Martina
Fančovičová, Majerská 20342, 821 07 Bratislava, narodený: 24.04.1984 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje,
že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Bratislave, dňa 19.11.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K099800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Dana Zelníková, rod. Šindelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/352/2018 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/352/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, správca dlžníka Ing. Dana Zelníková,
rod.Šindelková, nar. 20.10.1959, trvale bytom Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava, týmto podľa § 167v odsek 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka Ing. Dana Zelníková, rod.Šindelková, nar.
20.10.1959, trvale bytom Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava, sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa § 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V Bratislave, dňa 19.11.2019
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K099801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hrdý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 468/49, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/404/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/404/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Martin Hrdý, nar. 23.07.1980, Dunajská 468/49, 900 44 Tomášov oznamuje v súvislosti so
znením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, že konkurz sa končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Mgr. Filip Osvald, 19.11.2019

K099802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kosecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 375/35, 900 84 Báhoň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/384/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/384/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Eva Kosecová, nar. 08.02.1962, bytom Potočná 375/35, 900 84 Báhoň,
Slovenská republika, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

K099803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schober Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1950
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/409/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Ladislav Schober, nar. 07.05.1950, Miestny úrad Bratislava Dúbravka, Žatevná
2, 844 02 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
zverejňujeme súpis majetku zaradeného do všeobecnej podstaty:
Č. Hlavná
kategória
1 Hnuteľný
majetok

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]
Osobné motorové 300,00
vozidlo
Škoda
Felicia Kombi

Miesto
predaja

Detaily

Dátum
zapísania

Bratislava TYP: EFF654
19.11.2019
VIN:
TMBEFF654W7756177
Rok výroby: 1998
Stav
opotrebovania:
opotrebované

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

§ 67 ods. 1 1/1
písm. a) ZKR
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Palivo: Benzín

V Bratislave dňa 19.11.2019
PERSPECTA Recovery, k.s. - SKP S1894

K099804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gajdy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/396/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/396/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Peter Gajdy, nar. 02.05.1980, bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice,
Slovenská republika, v zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

K099805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 725 175
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Gastro club, s.r.o., v likvidácii, so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 725 175, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I, č. k. 8K/37/2019, v zmysle § 28 ods. 3, zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok obsahujúca 2 pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok, veriteľa:
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Iná pohľadávka – vo výške 6072,80Eur a vo
výške 60,00 Eur.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca.

K099806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrová 3 / 0, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 651 893
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/16/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/16/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu RETIA, a.s. so sídlom Cukrová 3, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 651 893 týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: Slovenský
plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava v celkovej výške 1.330,77 €.

K099807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RETIA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrová 3 / 0, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 651 893
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/16/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/16/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu RETIA, a.s. so sídlom Cukrová 3, 811 08 Bratislava,
IČO: 36 651 893 týmto v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ZKR) oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: ZSE
Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v celkovej výške 1.161,90 €.

K099808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: F TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 448 527
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/5/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/5/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty dlžníka: F TRADE s.r.o. so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 46 448 527 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/5/2019, v
zmysle § 28 ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok veriteľa: ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, Iná
pohľadávka – vo výške 108,91 Eur.
JUDr. Oliver Korec, správca.
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K099809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri trati 12338/17, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/360/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka podľa ust. § 167l ods. 3 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že
prihlásená pohľadávka veriteľa, Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890,
zast. Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471,
uplatnená Prihláškou pohľadávky č. 1 zo dňa 14.11.2019 v celkovej výške 20,76 EUR bola doručená Správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 14.11.2019 a bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok pod p.č. 6/1.

K099810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Letková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká 8685/22, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/269/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/269/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 11.12.2018, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 18.09.2019 a zisťovania majetku Správcom v zmysle § 166i ods.4 Zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov (ďalej ZKR), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo Správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR, Správca týmto oznamuje, že sa konkurz
vyhlásený na majetok Úpadcu Viera Letková, nar. 09.11.1974, Rajecká 8685/22, 821 06 Bratislava, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Viera Letková, nar. 09.11.1974, Rajecká
8685/22, 821 06 Bratislava v zmysle § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

V uvedenom konkurznom konaní si prihlásili svoje nezabezpečené pohľadávky nasledovní veritelia :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 54 322 571 (74,56 EUR)
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO: 36 234 176 (357,28 EUR)
VÚB a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava IČO: 31 320 155, (454,69 EUR)
BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 (497,18 EUR)

JUDr. Karol Kovár, správca

K099811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vichnáleková Angelína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehrianska 3191 / 8, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1969
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/390/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/390/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Angelína Vichnáleková, nar. 21.06.1969, trvale bytom Žehrianska 3191/8, 851
01 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 platnom znení oznamuje, že dňa 19.11.2017, t. j. po skončení
základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova25, Bratislava, IČO: 35 807 598, , ktorý si v konkurze na majetok
Dlžníka Angelína Vichnáleková prihlásil pohľadávku nasledovne:
Istina: - €
Úroky z omeškania: 4.293,90 €
Náklady z uplatnenia: 591,29 €
Táto pohľadávka v celkovej výške 4.885,19 € bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 19.11.2019.

Vo Bratislave dňa 19.11.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,
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K099812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hervayová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 413/18, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/351/2019 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/351/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ildikó Hervayová, nar.07.10.1964, bytom:
Konopná 413/18, 930 25 Vrakúň, občan SR v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),zverejňujem súpis
majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty.

• žiadny majetok

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

JUDr. Michaela Voleková, správca

K099813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hervayová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 413/18, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/351/2019 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/351/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: ldikó Hervayová, nar.07.10.1964, bytom:
Konopná 413/18, 930 25 Vrakúň, občan SR, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem
súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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• žiadny majetok

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

JUDr. Michaela Voleková, správca

K099814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotek Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Znievska 3026 / 7, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1972
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/291/2019 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Branislav Kotek, Znievska 3026/7, 851 06 Bratislava - Petržalka,
narodený: 10.05.1972 (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 213/2019 zo dňa
05.11.2019; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K099815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/77/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/77/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom Mierové nám. 2, 903
01 Senec, IČO: 36 362 344, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/77/2018, v
zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečený
pohľadávok obsahujúca 1 pohľadávku, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, Iná pohľadávka - v celkovej
sume: 1 298,56 Eur.

JUDr. Oliver Korec, správca.

K099816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/77/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/77/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom Mierové nám. 2, 903
01 Senec, IČO: 36 362 344, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/77/2018, v
zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok, veriteľa: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 00 215 759, Iná pohľadávka - v celkovej sume 1 906,00 Eur.
JUDr. Oliver Korec, správca.

K099817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/77/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/77/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom Mierové nám. 2, 903
01 Senec, IČO: 36 362 344, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/77/2018, v
zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok veriteľa: Bytové družstvo "Centrum“ v Bratislave, Záhradnícka 4150/25, 811 07
Bratislava, IČO: 00176834, Iná pohľadávka - v celkovej sume: 35 251,44 Eur.
JUDr. Oliver Korec, správca.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 711/69, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Petrán
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/218/2019 S353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/218/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Petrán, správca dlžníka Radovan Novák, nar. 25.08.1989, trvalo bytom Štefánikova 711/69, 900
01 Modra (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
Správca z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia
§167v ods. 1, ods. 2 ZKR z r u š u j e .

K099819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CleaningPro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 907 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2013 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“)
Na základe záväzného pokynu súdu pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru (§ 39 ods.1 ZKR) zo dňa
10.09.2014, uznesením č.k.: 6K/5/2013-453, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2014 dňa 17.09.2014
ako K017895, podľa ust. § 83 ods.1 písm. a) ZKR, ktorý je príslušným orgánom v zmysle ust. § 82 ods. 2 písm. a)
ZKR, Mgr. Monika Martonová, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod značkou správcu: S 1325, ustanovený správca v konkurznom
konaní, vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 6K/5/2013, v ktorom bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu CleaningPro s.r.o. so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava IČO: 43 907 245, (ďalej aj ako
„Úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods.1 písm. d) ZKR 1. kolo verejného ponukového konania na
predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom speňaženia majetku, zapísaného v Súpise
majetku všeobecnej podstaty – hnuteľný majetok pod súpisovými zložkami č. 1 a č. 2. Predmetom ponuky
je hnuteľný majetok, ktorého odpredaj bude realizovaný s prednosťou ponúk za jeden ucelený súbor vecí.
Obhliadka sa uskutoční dňa 04.12.2019 v čase od 10.30h do 11.30h na adrese: Hálkova 1/A, 831 03
Bratislava.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Predmet ponukového konania – špecifikácia súboru hnuteľných vecí
Hnuteľné veci zapísané v Súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č.
127/2013 dňa 03.07.2013:
Súpisová zložka č. 1 :
Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Umývací stroj Ruby 55, leštička, inventárne číslo: 000001
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2011
Stav opotrebovanosti: od 01.06.2011 do vyhlásenia konkurzu každodenne používaná
Zostatková účtovná/daňová hodnota: 5.387,50 Eur
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.06.2013/24.06.2013
Miesto uloženie: sídlo úpadcu
Poznámka: –.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.500,00 Eur

Súpisová zložka č. 2 :
Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Umývací stroj ONYX Plus, inventárne číslo: 000002
Počet kusov: 1 ks
Približný rok výroby: 2011
Stav opotrebovanosti: od 01.07.2011 do vyhlásenia konkurzu každodenne používaná
Zostatková účtovná/daňová hodnota: 1.582,91 Eura
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.06.2013/24.06.2013
Miesto uloženie: sídlo úpadcu
Poznámka: –.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.000,00 Eur

(ďalej len „ Súbor vecí“).

II.
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Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky na odkúpenie Súboru vecí úpadcu sa predkladajú na adrese Správcu: Mgr. Monika Martonová,
Družstevná 2, 831 04 Bratislava (ďalej len „Správca“).
2. Záujemcovia doručujú písomné ponuky poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne do rúk
Správcovi v zalepenej obálke s označením: „PREDAJ- NEOTVÁRAŤ-SÚBOR VECÍ.“
3. Ponuky záujemcov musia byť Správcovi doručené v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej ponukovej súťaže v Obchodnom vestníku SR.
4. Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške 20% z hodnoty každej súpisovej zložky Súboru vecí
v prospech bankového účtu zriadeného Správcom a vedeného v pobočke zahraničnej banky s
obchodným menom Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Slovenskej republike:
Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, číslo účtu: 000000 – 2701357562/8330, IBAN: SK05 8330 0000 0027
0135 7562, BIC: FIOZSKBAXXX, VS: 0605201301, správa pre adresáta v prípade fyzickej osoby:
súbor vecí – meno priezvisko a dátum narodenia záujemcu, resp. správa pre adresáta v prípade
právnickej osoby: súbor vecí – obchodné meno a IČO záujemcu.
5. Zábezpeka musí byť pripísaná na vyššie uvedenom správcovskom bankovom účte najneskôr deň
predchádzajúci dňu otvárania ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.
6. V prípade, že bude záujemca o kúpu Súboru vecí vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z jeho strany
k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet Správcu ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, ním poskytnutá
zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku úpadcu ako pokuta za porušenie
podmienok tejto súťaže.
7. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty, identifikačné údaje záujemcu, spôsob uhradenia
odplaty za Súbor vecí a kontakt na záujemcu.
8. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
9. Podrobné informácie týkajúce sa ponúkaného majetku budú záujemcom poskytnuté Správcom osobne po
predchádzajúcej dohode na e-mailovej adrese monikamartonova.spravca@gmail.com.
10. Prijatá bude ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou, ktorá sa zároveň bude rovnať alebo bude
vyššia ako súpisová hodnota všetkých súpisových zložiek Súboru vecí.
11. Podmienkou prevodu Súboru vecí je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
12. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk
Správcom.
13. Vlastnícke právo k vyššie uvedenému Súboru vecí majetku všeobecnej podstaty prejde na kupujúceho
(víťaza ponukového konania), ktorý nadobudne predmet ponukového konania ako stojí a leží bez
akýchkoľvek nárokov na zľavu z ceny.
14. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, bude
sa prihliadať len na prvú z nich doručenú do sídla Správcu.
15. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na Súbor vecí s rovnakým najvyšším podaním,
Správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má právo svoju
pôvodnú ponuku zvýšiť a upraviť.

III.
Otvorenie ponúk a vyhodnotenie
1. Správca vyhodnotí predložené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie
ponúk a vyhotoví o tom zápisnicu.
2. Správca rozhodne o uzatvorení/neuzatvorení kúpnej zmluvy s vybraným záujemcom.
3. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
4. Správca vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného kola
verejného ponukového konania prostredníctvom správy elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú
záujemca poskytne Správcovi v dostatočnom časovom predstihu.

V Bratislave, dňa 19. novembra 2019.
Monika Martonová, správca
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K099820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/77/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/77/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom Mierové nám. 2, 903
01 Senec, IČO: 36 362 344, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/77/2018 v
zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok, obsahujúca 2 pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa: Spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ul. Jozefa Hagaru č. 3, ul. Jozefa Hagaru 3, 831 52 Bratislava, IČO:
31768211, Iná pohľadávka - v celkovej sume 348,00 Eur a 672,00 Eur.
JUDr. Oliver Korec, správca.

K099821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CleaningPro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 907 245
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/5/2013 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/5/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie
v zmysle ust. § 92 ods.1 písm. d) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZKR“)
Na základe záväzného pokynu súdu pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru (§ 39 ods.1 ZKR), zo dňa
10.09.2014, uznesením č.k.6K/5/2013-455, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2014 dňa 17.09.2014 ako
K017896, podľa ust. § 83 ods.1 písm. a) ZKR, ktorý je príslušným orgánom v zmysle ust. § 82 ods.2 písm. a)
ZKR, Mgr. Monika Martonová, so sídlom Družstevná 2, 831 04 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod značkou správcu: S 1325, ustanovený správca v konkurznom
konaní, vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn. 6K/5/2013, v ktorom bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu CleaningPro s.r.o. so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava IČO: 43 907 245 (ďalej aj ako
„Úpadca“), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods.1 písm. d) ZKR 1. kolo verejného ponukového konania na
predkladanie návrhov/ponúk na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom speňaženia majetku, zapísaného v Súpise
majetku všeobecnej podstaty – peňažné pohľadávky pod súpisovými zložkami č. 3, 6 ,7 a 8. Predmetom
ponuky sú peňažné pohľadávky, ktorých odpredaj bude realizovaný ako ucelený súbor pohľadávok.
Možnosť nahliadnutia do dokumentov sa uskutoční dňa 04.12.2019 v čase od 13.30h do 14.30h na adrese
kancelárie Správcu: Družstevná 2, 831 04 Bratislava.
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I.
Predmet ponukového konania – špecifikácia súboru peňažných pohľadávok
Peňažné pohľadávky zapísané v Súpise majetku všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 127/2013 dňa 03.07.2013 :
Súpisová zložka č. 3 :
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma (aj mena): 334,31 Eura
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.06.2013/24.06.2013
Dlžník: BEST FIT XTREME ZONE s.r.o., Štefana Králika 3/A, Bratislava 841 08, IČO: 45 384 746
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatené služby – istina
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 334,31 Eur

Súpisová zložka č. 6 :
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma (aj mena): 191,36 Eura
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.06.2013/24.06.2013
Dlžník: Crystal Call, a. s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35 880 805
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatené služby
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 191,36 Eura

Súpisová zložka č. 7 :
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Celková suma (aj mena): 40,00 Eur
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.06.2013/24.06.2013
Dlžník: Jelle Ympa
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatené služby
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 0,03 Eur

Súpisová zložka č. 8 :
Typ súpisovej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma (aj mena): 277,44 Eura
Deň zaradenia/deň zápisu: 24.06.2013/24.06.2013
Dlžník: Radúz DULA, Klenová 8, 83101 Bratislava
Právny dôvod vzniku pohľadávky: nezaplatené služby
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 277,44 Eur

(ďalej len „ Súbor pohľadávok“)

II.
Podmienky verejného ponukového konania
1. Ponuky na odkúpenie Súboru pohľadávok úpadcu sa predkladajú na adrese Správcu: Mgr. Monika
Martonová, Družstevná 2, 831 04 Bratislava (ďalej len „Správca“).
2. Záujemcovia doručujú písomné ponuky poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne do rúk
Správcovi v zalepenej obálke s označením: „PREDAJ- NEOTVÁRAŤ-SÚBOR POHĽADÁVOK.“
3. Ponuky záujemcov musia byť Správcovi doručené v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia
tohto oznamu o vyhlásení verejnej ponukovej súťaže v Obchodnom vestníku SR.
4. Záujemca zloží peňažnú zábezpeku vo výške do 20% z hodnoty každej súpisovej zložky Súboru
pohľadávok v prospech bankového účtu zriadeného Správcom a vedeného v pobočke zahraničnej
banky s obchodným menom Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Slovenskej
republike: Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, číslo účtu: 000000 – 2701357562/8330, IBAN: SK05 8330
0000 0027 0135 7562, BIC: FIOZSKBAXXX, VS: 0605201302, správa pre adresáta v prípade fyzickej
osoby: súbor pohľadávok – meno priezvisko a dátum narodenia záujemcu, resp. správa pre
adresáta v prípade právnickej osoby: súbor pohľadávok – obchodné meno a IČO záujemcu .
5. Zábezpeka musí byť pripísaná na vyššie uvedenom správcovskom bankovom účte najneskôr v deň
predchádzajúci dňu otvárania ponúk, inak sa na ponuku záujemcu prihliadať nebude.
6. V prípade, že bude záujemca o kúpu Súboru pohľadávok vyhodnotený ako úspešný a nedôjde z jeho
strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny pripísaním na účet správcu ku dňu podpisu zmluvy o postúpení
pohľadávok, ním poskytnutá zábezpeka prepadne v prospech konkurznej podstaty majetku úpadcu ako
pokuta za porušenie podmienok tejto súťaže.
7. Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej odplaty za postúpenie Súboru pohľadávok, identifikačné údaje
záujemcu, spôsob uhradenia odplaty a kontakt na záujemcu.
8. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
9. Podrobné informácie týkajúce sa ponúkaného majetku budú záujemcom poskytnuté Správcom osobne po
predchádzajúcej dohode na e-mailovej adrese monikamartonova.spravca@gmail.com.
10. Prijatá bude ponuka záujemcu s najvyššou ponúknutou cenou, ktorá sa zároveň bude rovnať alebo bude
vyššia ako súpisová hodnota všetkých súpisových zložiek Súboru pohľadávok.
11. Podmienkou postúpenia Súboru pohľadávok je úhrada odplaty najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy.
12. Úspešný záujemca je povinný uzavrieť Zmluvu o postúpení pohľadávok do 10 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk.
13. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, bude
sa prihliadať na tú, ktorá bola doručená do sídla Správcu ako prvá.
14. V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk na Súbor pohľadávok s rovnakým najvyšším
podaním, Správca je povinný informovať týchto záujemcov o tejto skutočnosti. Každý zo záujemcov má
právo svoju pôvodnú ponuku zvýšiť a upraviť písomnou formou za obdobných podmienok.

III.
Otvorenie ponúk a vyhodnotenie
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1. Správca vyhodnotí predložené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie
ponúk a vyhotoví o tom zápisnicu.
2. Správca písomne informuje súd o vyhodnotení 1. kola.
3. Správca rozhodne o uzatvorení/neuzatvorení zmluvy o postúpení pohľadávok s vybraným záujemcom.
4. Správca je oprávnený podľa vlastného uváženia odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
Správca vyrozumie všetkých záujemcov, ktorí predložili svoju ponuku o výsledku príslušného kola verejného
ponukového konania prostredníctvom správy elektronickej pošty na emailovú adresu, ktorú záujemca poskytne
Správcovi v dostatočnom časovom predstihu.

V Bratislave, dňa 19. novembra 2019.
Monika Martonová, správca

K099822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 2443/4, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/303/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/303/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

V konkurznej veci dlžníka: Martina Hlinková, nar. 04.06.1976, trvale bytom Parková 2443/4, 821 05 Bratislava,
správca týmto opravuje označenie druhu podania ako: „Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového
kalendára“, zverejneného pod číslom: K098090 v Obchodnom vestníku č. 220/2019 zo dňa 14.11.2019, obsahom
ktorého bolo zverejnenie doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty, nasledovne:
Správne označenie druhu podania je: „Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku“.
V ostatnom (obsah podania) zostáva podanie nezmenené.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K099823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGROPRET - PULZ, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 258 623
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/41/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu S1731, správca
úpadcu AGROPRET - PULZ a.s., so sídlom Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 44 258 623, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 18.11.2019 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Ulica

Obec

PSČ

Štát

Mesto Leopoldov

00 312 703

Hlohovská cesta 104/2

Leopoldov

92 041

SR

Prihlásená suma
– celková suma
1 108,97 €

LawService Recovery, k.s., správca

K099824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simons Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 3096 / 10, 811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/275/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Peter Simons, nar. 20.02.1968, trvale bytom Karpatská 3096/10 ,811
05 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167I 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 bola správcovi doručená prihláška do konkurzu nasledovne :
- dňa 19.11.2019 od veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO : 35 807
598, a to prihláška pohľadávky v celkovej sume 12.316,85,19 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 29.11.2019.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K099825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Chmelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1630/44, 851 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/235/2018 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/235/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k vydaniu výťažku oddelenému veriteľovi
V konkurznej veci dlžníka: Ružena Chmelová, narodená 07.04.1942, trvale bytom Osuského 1630/44, 851 02

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bratislava, (ďalej len „dlžník“), správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167k ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR), vydal výťažok prihláseným zabezpečeným
veriteľom podľa poradia ich zabezpečovacích práv mimo rozvrh. Z výťažku správca odpočítal svoju odmenu a
náklady spojené so speňažením majetku.
Celkový výnos zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu :

5.000,00 €

Odmena správcu z výťažku v zmysle vyhl.č. 665/2005 Z.z. § 20 ods.1.

686,90 €

Náklady vrátane súdneho poplatku podľa zák.č. 71/1992 Zb. (pol.č.5 písm.d)

501,16 €

Výťažok na uspokojenie oddelenému veriteľovi
Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava :

3.811,94 €

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb
a vyhlásenia dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu a
konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ružena Chmelová, narodená 07.04.1942,
trvale bytom Osuského 1630/44, 851 02 Bratislava, zrušuje.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K099826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 605/22, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/279/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/279/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. č.k. 8OdK 279/2019 zo dňa 24.9.2019, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 192/2019 dňa 4.10.2019, súd vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Judita Horváthová,
narodená 20.03.1958, Poštová 605/22, 900 24 Veľký Biel, odvolal správcu: JUDr. Alan Strelák, Plynárenská 1,
821 09 Bratislava a ustanovil správcu: JUDr. Eva Bieliková, Stromová 13, 831 01 Bratislava.
JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Judita Horváthová, narodená 20.03.1958, Poštová 605/22, 900 24 Veľký
Biel, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu
možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp. telefonicky na tel. č.
0903/233511.
JUDr. Eva Bieliková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 605/22, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/279/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/279/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu:
Judita Horváthová, narodená 20.03.1958, Poštová 605/22, 900 24 Veľký Biel (ďalej len „úpadca“) Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava 1, sp. zn. 8OdK 279/2019 zo dňa 25.7.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Judita Horváthová, born 20.03.1958, domiciled Poštová 605/22, 900 24 Veľký
Biel, (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Bratislava 1, No. 8OdK 279/2019 dated 25th July 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 31.8.2019.
The bankruptcy was declared on 31th August 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Eva Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee,
Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be registered in the Euro currency.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the bankruptcy
administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the
creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged
security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not
have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court.

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).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only
in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim,
however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to
be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch Office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be nominate and in writing notify the
trustee. (§ 29, section 6, 8 ZKR).

JUDr. Eva Bieliková, správca

K099828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Karol Haťapka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vretenová 3516/4, Bratislava 841 04
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 794 807
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/35/2018 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/35/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty
1. Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: obchodný podiel
Obchodné meno: Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s.r.o.
Sídlo: Vretenová 4, 841 04 Bratislava
IČO: 46 606 122
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80742/B
Súpisová hodnota majetku: 2.500 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Právny dôvod vzniku: pohľadávka voči spoločnosti spočívajúca v nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Dlžník: GAZZA s.r.o., so sídlom A. Hlinku 8, 971 01 Prievidza, IČO: 36 307 092, zápis: Obchodný register
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 11379/R
Súpisová hodnota majetku: 5.000 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Právny dôvod vzniku: pohľadávka voči spoločnosti spočívajúca v nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Dlžník: TORNÁDO PLUS s.r.o., so sídlom Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 774 029,
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 19750/B
Súpisová hodnota majetku: 500 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Právny dôvod vzniku: pohľadávka voči spoločnosti spočívajúca v nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Dlžník: BDK CONSULTING, s.r.o., so sídlom Námestie 1. mája 45, 903 01 Senec, IČO: 35 794 755, zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22352/B
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

89

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

Súpisová hodnota majetku: 1.000 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5. Typ súpisnej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Právny dôvod vzniku: pohľadávka voči spoločnosti spočívajúca v nároku na vyplatenie vyrovnacieho podielu
Dlžník: MH-AGENCY, s.r.o. so sídlom: Vretenová 4, 841 04 Bratislava, IČO: 44 873 751, zápis: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59558/B
Súpisová hodnota majetku: 1.000 €
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Bratislave, dňa 19.11.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K099829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEA Energy a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 26 / 0, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 486 405
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/29/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/29/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený správca úpadcu SEA Energy a.s., so sídlom Tomášikova 26, 821
01 Bratislava, IČO: 44 486 405 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (5. poschodie), v úradných
hodinách správcu, t.j. počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., a to po
predchádzajúcom
dohodnutí
termínu
nahliadania
so
správcom
prostredníctvom
e-mailu:
office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 18.11.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K099830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEA Energy a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 26 / 0, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 486 405
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 8K/29/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/29/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29.
mája
2000
o
konkurznom
konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu SEA Energy a.s., so
sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 44 486 405 (ďalej len „úpadca"), oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8K/29/2019, zo dňa 31.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the SEA Energy a.s., with registered seat on Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovak
republic, register number (IČO): 44 486 405 (hereinafter only the Bankrupt"), our duty is to inform that with the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 8K/29/2019 dated 31th of October 2019 bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14.11.2019. Dňom
15.11.2019
bol
vyhlásený
konkurz
na
majetok
úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 14th of November 2019. Bankruptcy was
declared on 15th of November 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (dálej 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. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - INSOLVENCY GROUP, k.s., správca, so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - INSOLVENCY GROUP, k.s., trustee,
registered seat of the office on Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovak republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy
(§
28
ods.
3
ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the
delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.
4
ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). 6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie
práva
na
súde
(§
28
ods.
6
ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate
(§
28
ods.
8
ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť
alebo
podmienka,
od
ktorej
závisí
vznik
pohľadávky
(§
29
ods.
3
ZKR).
12. In the application of conditional claim mušt be stated also the f ad on which basis the claim should arise or the
condition. from which the establishment ofthe claim depends ($ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí
podľa
právneho
dôvodu
vzniku
(§
29
ods.
4
ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principál and fixtures. wherebv the fixtures
shall be divided in the application accordina to the legal reason ofthe establishment 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou
(§
29
ods.
5
ZKR).
14. The claim shall be alleaed in Euros. Ifthe claim is not alleged in Euros. the sum ofthe claim shall be stated bv
the trustee bv the conversion accordina to the exchange rate determined and oublished on the dav of bankruotcv
declaration bv the Eurooean Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleaed in currencv. whose
reference exchange rate is not stated or oublished bv the European Central Bank or bv the National Bank of
Slovakia, the sum ofthe claim shall be determined bv the trustee with professional čare 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje
(§
29
ods.
6
ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents. which prove the stated facts. The creditor. who is the
accountina unit. determines in the application a statement. if he accounts the claim in the accountancv. in which
extent. or possible reasons. whv he does not accounts the claim in the accountancv (8 29 sec. 6 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky,
inak
sa
na
prihlášku
neprihliada
(§
29
ods.
7
ZKR).
16. To the application of non-monetarv claim mušt be attached an expert reoort determinina the sum of the nonmonetarv claim. otherwise the application willnotbe taken into consideration 16 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku
(§
29
ods.
8
ZKR).
17. The creditor. who does not háve the residence or seat or affiliation of the comoanv in the Slovák republic. is
obliaed to determine his reoresentative with residence or seat in the Slovák republic for deliverina and to
announce the determination ofthe reoresentative to the trustee. otherwise the documents will be delivered onlv bv
publishina them in the Commercial reoort (§29 sec. 8 BRA).
18. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť
(§
30
ods.
2
ZKR).
18. The submission. bv which the claim was alleaed. which will be alleaed in the bankruotcv bv an application.
cannot be correctednor amended Í8 30 sec. 2 BRA).
19. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods.
3
Občianskeho
súdneho
poriadku).
19. The participant of the bankruotcv proceedinas has the riaht to alleae the obiection of bias towards the iudae to
the expiration ofthe oeriod for reaistration ofthe claims. who shall neaotiate the matter and to decide. i f in resoect
to his relation to the matter. to the participant or to the reoresentative can arise the doubts about their imoartialitv.
The court does not také into consideration later delivered obiections (197 sec. 6 BRA). In the obiection of bias
mušt be stated aaainst whom it is aimed. the reason. for which the iudae shall be excluded and when the
participant submittina the obiection iearnt about the reason ofexclusion. The submission. which does notfulfil the
obiections of bias will not be taken into consideration: in this čase the matter will not be submitted to the court (8
15a sec. 3 Civil orocess order).
20.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.
20.This notice refers to the creditors who háve their domicile or reaistered seat in other EU member state than in
the Slovák Republic accordina to the Direction ofthe Eurooean Council No. 1346/2000 dated 29th Mav 2000.
V Bratislave, dňa 18.11.2019 / In Bratislava on 18th of November 2019,
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca / trustee

K099831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goda Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1623 / 17, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Sláviková
Sídlo správcu:
Mostová 2, 811 02 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/341/2019 S1672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/341/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Typ súpisovej položky majetku: Hnuteľná vec
Celková suma: 112,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 112,00 EUR
Popis: Mobilný telefón IPhone 7 (A1778FCCID BCG-E3091AJC 579C-E3091A)
Stav: Technický stav neznámy - používaný
Rok a mesiac prvej evidencie: 2017
Deň zapísania do súpisu: 19.11.2019
Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ZKR

Bratislava
JUDr. Sláviková Ivana

K099832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Illešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 906, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/401/2019 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/401/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu Jana Illešová, trvale bytom Závod 906, 908 72 Závod, nar.
06.12.1977, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať preddavok na trovy
konania na bankový účet správcu zriadený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky, číslo účtu: 1034332008/1111 (IBAN: SK84 1111 0000 0010 3433 2008, SWIFT (BIC):
UNCRSKBX) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Illešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 906, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/401/2019 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/401/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca úpadcu Jana Illešová, nar. 06.12.1977, trvale bytom Závod 906, 908 72
Závod, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod spis. zn. 37OdK/401/2019 S1319 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava (vchod Štefanovičova 12, 3.
poschodie administratívnej budovy), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:00 do 12:00 hod. a od
12:30 do 14:30 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421-2-444- 51- 365 alebo e-mailom:
spravca@akzahradnik.eu
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K099834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mánesovo nám. 1232/5, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/209/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/209/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – I. kolo
Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Anna Bónová, nar. 13.10.1955, trvale bytom Mánesovo nám. 1232/5, 851
01 Bratislava („dlžník“), vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 v spojení s ustanovením § 167p zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov („ZKR“) I. kolo verejného ponukového
konania („VPK“) na predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch vo vlastníctve dlžníka zapísaných v súpise
všeobecnej podstaty.

I. Predmet predaja:
Súpisová zložka majetku č.1: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1306 o výmere 1438 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 825, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 287,60 m2
Súpisová hodnota: 143,80 €
Súpisová zložka majetku č.2: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 2166/13 o výmere 5746 m2, parcela registra
„E“, druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 825, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 1149,20 m2
Súpisová hodnota: 574,60 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č.3: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 2194/9 o výmere 5736 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 825, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 1147,20 m2
Súpisová hodnota: 573,60 €
Súpisová zložka majetku č.4: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 602 o výmere 6437 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 1287,40 m2
Súpisová hodnota: 643,70 €
Súpisová zložka majetku č.5: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1299 o výmere 1183 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 236,60 m2
Súpisová hodnota: 118,30 €
Súpisová zložka majetku č.6: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/2 o výmere 118 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 23,60 m2
Súpisová hodnota: 11,80 €
Súpisová zložka majetku č.7: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/4 o výmere 213 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 42,60 m2
Súpisová hodnota: 21,30 €
Súpisová zložka majetku č.8: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1721 o výmere 1400 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 280 m2
Súpisová hodnota: 140 €
Súpisová zložka majetku č.9: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/1 o výmere 78 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1974, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 15,60 m2
Súpisová hodnota: 7,80 €
Súpisová zložka majetku č.10: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/3 o výmere 145 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1974, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 29 m2
Súpisová hodnota: 14,50 €
Súpisová zložka majetku č.11: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 2125/11 o výmere 5787 m2, parcela registra
„E“, druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1954, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6, výmera pripadajúca na daný podiel: 964,50 m2
Súpisová hodnota: 482,25 €
(ďalej spolu súpisová zložka majetku č. 1 až č. 11 spolu aj ako „predmet predaja“).

II. Podmienky verejného ponukového konania:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet predaja sa speňažuje ako súbor majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými zložkami.
Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK44 8330 0000
0029 0165 8271, VS: 372092019 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky
odmietne.
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: Mgr. Edita Rieglová, Bajkalská
5/A, 831 04 Bratislava, v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 37OdK/209/2019 –
záväzná ponuka“.
Záväzná ponuka musí obsahovať nasledovné údaje a prílohy:
a) označenie záujemcu:
- pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo, telefonický
a e-mailový kontakt, fotokópia dokladu totožnosti,
- pri fyzickej osobe podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický a e-mailový kontakt,
fotokópia dokladu totožnosti a originál výpisu zo živnostenského alebo iného zákonného registra nie starší ako
jeden mesiac,
- pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, telefonický a e-mailový kontakt a originál výpisu
z obchodného alebo iného zákonného registra nie starší ako jeden mesiac;
b) označenie predmetu predaja;
c) návrh kúpnej ceny;
d) číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
e) dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická
osoba;
f) potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK44 8330
0000 0029 0165 8271, VS: 372092019. Záloha musí byť pripísaná na účte správcu najneskôr posledný deň na
predkladanie
ponúk.
Na ponuky, ktoré nebudú obsahovať uvedené náležitosti a prílohy, správca nebude prihliadať.
Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmet predaja.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo predmetné ponukové konanie zrušiť.
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevodom vlastníckeho práva k predmetu predaja znáša úspešný
záujemca.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet predaja sa prevedie na úspešného záujemcu tak, ako stojí a leží.
V zmysle ustanovenia § 167r ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom. 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. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov od speňaženia veci.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0910 482 438, príp. e-mailom na adrese: edita.rieglova@gmail.com.

Mgr. Edita Rieglová, správca

K099835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Illešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závod 906, 908 72 Závod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/401/2019 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/401/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
Dlžníka, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/401/2019 zo dňa
03.09.2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za
správcu ustanovil JUDr. Jarmilu Zahradníkovú. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of debtor, we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava
I, proc. no: 37OdK/401/2019 dated as of 03.09.2019 (hereinafter the “Resolution”) the bankruptcy procedure was
declared on the Debtor’s estate, the Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy
only (par. 166a the BRA) in a range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the insolvecncy practitioner
JUDr. Jarmila Zahradníková was appointed. This resolution became valid and enforceable on 03.10.2019.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom
štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči
dlžníkovi.
V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky,
ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho poriadku splnené požiadavky
na prihlasovanie pohľadávok. Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

100

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor. You are invited to lodge any claims you have against the
debtor, as set out below.
You may be invited to lodge any claims you have against the debtor by separate notice at a later point in time,
provided that the requirements for lodging a claim under national law are met. You do not need to lodge your
claims individually.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)

Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát
uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).

Ďalšie informácie / Additional information
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the
Insolvency practitioner is published in the Commercial Bulletin.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the
following
website
of
the
European
e-Justice
Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Náležitosti prejednávanej veci / Details of the case
DLŽNÍK / DEBTOR
Priezvisko / Surname: Illešová
Meno(-á) / First name(s): Jana
Adresa / Adress:
Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Závod 906
Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: Závod 908 72
Štát / Country: Slovakia
Dátum narodenia / Date of birth: 06.12.1977

PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE / THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom / Type of insolvency proceedings opened
with regard to the debtor: Oddlženie / Insolvency proceeding of natural person
Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 03.10.2019
Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
Názov / Name: Okresný súd Bratislava I / District court Bratislava I
Adresa / Adress:
Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Záhradnícka 10
Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 812 44 Bratislava
2Štát / Country: Slovakia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka veci / Reference number of the case: 37OdK/401/2019
Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner(s) appointed in the proceedings:
Názov/Meno / Name: JUDr. Jarmila Zahradníková
Adresa / Adress:
Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Štefanovičova 14
Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 811 04 Bratislava
Štát / Country: Slovakia
E-mail: spravca@akzahradnik.eu

Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok / Information concerning the lodgement of claims
ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK / BODY OR AUTHORITY
EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS
Správca uvedený vyššie.
The insolvency practitioner indicated above.

SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK / MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS
MAY BE SUBMITTED
E-mailom (na nasledujúcu adresu): spravca@akzahradnik.eu a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú
adresu uvedenú vyššie).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
By email (to the following email address): spravca@akzahradnik.eu and simultaneously, but compulsorily by post
(to the postal address indicated above).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.

LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK / TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 18.11.2019
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Claims shall be lodged at the latest: 18.11.2019
The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration
period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure.

DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY / CONSEQUENCES OF
FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD
– Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním (alebo
doručením) prihlášky pohľadávok.
– Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas celého
konania.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo
nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu
novou prihláškou.
– You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or
admission) of your claim.
– You will lose your right to vote in any decision making process or at meetings of creditors occuring before the
submission of your claim.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. The insolvency practitioner does
not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or incomplete lodgment of claim. Application
form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK / OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN
LODGING YOUR CLAIM
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).

POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ VECNÝM
PRÁVOM / OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
– v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
– musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rovnakým spôsobom ako je popísaný vyššie uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod
vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
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.
Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na
dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
– You must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
– you must indicate the amount up to which the claims are secured
Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described
above. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.
The creditor who has claim towards another person than the debtor, shall be entitled to file the application, if the
claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor.

ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ / FURTHER INFORMATION
WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca / insolvency practitioner

K099836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hudek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andrusovova 6, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/77/2019 S1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca úpadcu:
Peter Hudek, nar. 03.09.1957, bytom Andrusovova 6, 851 01 Bratislava, týmto oznamuje, že jej bola doručená
prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: Mestská časť Bratislava - Petržalka, IČO: 00 603 201, so sídlom
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom výška prihlásenej sumy
predstavuje 192,76 €.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K099837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 22/4085, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1966
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/261/2019 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/261/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 24. júla 2019 Okresný súd Bratislava I vydal uznesenie, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Eva Gálová, nar. 2. apríla 1966, bytom Krížna 4085/22, 811 07 Bratislava (ďalej len ako „dlžník“) a ktorým
bola spoločnosť BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, číslo správcu: S1753,
vymenovaná ako správca konkurznej podstaty dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 157/2019 dňa 15. augusta 2019. Lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 30. septembra
2019.

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

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bratislave, dňa 18. novembra 2019

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej Terem, komplementár

K099838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Slatkovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vetvárska 10126/19, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/343/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/343/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
por. typ súpis.
popis súpisovej zložky
číslo zložky

1

cenný
papier

spoluvl.
podiel
dlžníka

súpisová
hodnota

druh: vkladná knižka, podoba: listinná, forma: na meno, emitent: Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká
9, 810 00 Bratislava, IČO: (právny nástupca: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11
3 595,58
Žilina, IČO: 31 575 951), číslo účtu: 1189000040, kontrolné číslo: B0001231, počet kusov: 1, mena: EUR
EUR

1/1

K099839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jana Moravčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1617 / 10, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/373/2019 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/373/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej
položky majetku

Dlžník/Banka

Číslo účtu

Podielové
spoluvlastníctvo

Mena

Súpisová
hodnota majetku

1

Pohľadávka z účtu

OTP Banka Slovensko, a.s,
Štúrova 5, 813 54 Bratislava

6775034/5200

1/1

EUR

3,49 €

Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K099840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strezenický Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2422 / 32, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/285/2019 S 1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/285/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku
Pozemok
Pozemok

Súpisová
hodnota [EUR]

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Parcela registra "C" evidovaná na
1500.00
katastrálnej mape, parcelné číslo 31/41
parcela registra "C" evidovaná na
1500.00
katastrálnej mape parcelné číslo 31/42

Dátum
zapísania

Stav

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby

7.11.2019

Nie

7.11.2019

Nie
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K099841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 27, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/349/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/349/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Ing.Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 02 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Marek Hermann, narodený 06.01.1975, trvale bytom Sputniková 27, 821 02
Bratislava občan SR v zmysle § 167i ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok
zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v mBank, S.A , č.účtu:
SK4983605207004204321699 s poznámkou v popise platby Marek Hermann.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K099842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zeman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečné údolie 4746/186, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/403/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/403/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Ing.Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 02 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu: Ján Zeman, narodený 20.03.1967, trvale bytom Slnečné údolie 4746/186, 902
01 Pezinok, občan SR v zmysle § 167i ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním
pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v mBank, S.A
, č.účtu: SK4983605207004204321699 s poznámkou v popise platby Ján Zeman.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K099843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 27, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/349/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/349/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Správca Ing. Anna Bružeňáková, so sídlom kancelárie: Jesenná 4, 821 09 Bratislava v právnej veci konkurzu
vyhláseného na majetok dlžníka: Marek Hermann, narodený 06.01.1975, trvale bytom Sputniková 27, 821 02
Bratislava občan SR v zmysle § 76 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu.
P.č. 1: Iná majetková hodnota: Celková suma: 5.000,00 Eur, právny dôvod : obchodný podiel dlžníka v obchodnej
spoločnosti Autoconsulta,s.r.o., so sídlom Pri Vápenickom potoku 8837/80, 841 06 Bratislava, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súda Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 69776/B, IČO: 45 886 521, 25 %
obchodný podiel dlžníka, vklad: 5000,00 Eur, rozsah splatenia: 5000,00 Eur, Dátum zaradenia do súpisu:
19.11.2019,
P.č. 2: Hnuteľná vec: odhadovaná cena 300,00 Eur, právny dôvod : dlžník je vlastníkom nákladného motorového
vozidla továrenskej značky ŠKODA FORMAN PLUS LXI/-/-, VIN: TMBCFF600S5059651, EČ: BA650SL, dátum
prvej evidencie: 2.2.1995
V Bratislave, dňa 19.11.2019
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K099844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky
majetku

Typ súpisovej
položky
majetku

1

Peňažná
pohľadávka

2

Peňažná
pohľadávka

3

Peňažná
pohľadávka

4

Peňažná
pohľadávka

5

Peňažná
pohľadávka

6

Peňažná
pohľadávka

7

Peňažná
pohľadávka

Peňažná

Právny dôvod vzniku
pohľadávky

Dlžník

Faktúra č. 180100634,
vystavená dňa
25.05.2018, splatná dňa
08.06.2018
Faktúra č. 190100433,
Beimel GmbH, Laxenburger Straße 365, C
vystavená dňa
16/1, 1230 Wien, IČO: ATU72546104
15.04.2019, splatná dňa
06.05.2019
Faktúra č. 190100437,
Beimel GmbH, Laxenburger Straße 365, C
vystavená dňa
16/1, 1230 Wien, IČO: ATU72546104
16.04.2019, splatná dňa
07.05.2019
Faktúra č. 190100460,
Beimel GmbH, Laxenburger Straße 365, C
vystavená dňa
16/1, 1230 Wien, IČO: ATU72546104
25.04.2019, splatná dňa
16.05.2019
Faktúra č. 190100467,
Beimel GmbH, Laxenburger Straße 365, C
vystavená dňa
16/1, 1230 Wien, IČO: ATU72546104
26.04.2019, splatná dňa
17.05.2019
Faktúra č. 190100490,
Beimel GmbH, Laxenburger Straße 365, C
vystavená dňa
16/1, 1230 Wien, IČO: ATU72546104
03.05.2019, splatná dňa
24.05.2019
Faktúra č. 190100221,
biLL, s.r.o., Hronská 9, 937 01 Železovce, IČO:
vystavená dňa
35 958 499
26.02.2019, splatná dňa
28.03.2019
Faktúra č. 190100058,
Breckova KG, Dieselgasse 3, 1100 Wien,
vystavená dňa
AKAKIKO Restaurant-Entwicklungs GmbH,
Hermann-Mark-Gasse 5, A-1100 Wien, IČO:
ATU45445004

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1/1

398,00 €

1/1

760,00 €

1/1

120,00 €

1/1

770,00 €

1/1

103,25 €

1/1

645,00 €

1/1

840,00 €
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8

Peňažná
pohľadávka

Breckova KG, Dieselgasse 3, 1100 Wien,
Rakúsko, IČO: ATU64358607

9

Peňažná
pohľadávka

Breckova KG, Dieselgasse 3, 1100 Wien,
Rakúsko, IČO: ATU64358607

10

Peňažná
pohľadávka

EUROGROUP ITALIA s.r.l., Via Tolomeo, 11,
37135 Verona VR, Taliansko, IČO:
IT02599860653

11

Peňažná
pohľadávka

Fruit Láska s.r.o., Trenčianska 53,821 09
Bratislava, IČO: 48 322 768

12

Peňažná
pohľadávka

FRUIT TIME GmbH, Laxenburgerstr. 365,
C11/119 A-1230 Grossgrünmarkt Wien, IČO:
ATU67162116

13

Peňažná
pohľadávka

Frutos Tropicales Europe B.V., Klappolder
191, 2665 MP Bleiswijk, Holandsko, IČO:
NL857217744B

14

Peňažná
pohľadávka

Frutos Tropicales Europe B.V., Klappolder
191, 2665 MP Bleiswijk, Holandsko, IČO:
NL857217744B

15

Peňažná
pohľadávka

Frutura Obst & Gemusekompetenzzentrum
GmbH, Fruturastraße 1, 8224 Hartl, Rakúsko,
IČO: ATU54744102

16

Peňažná
pohľadávka

Global Fresh Trade Int. Bv, Laagraven 12,
3439 LG Nieuwegein, Holandsko, IČO:
NL852011696B01

17

Peňažná
pohľadávka

HORTIM - SK s.r.o., Rontgenova 10, 851 01
Bratislava, IČO: 35 712 881

18

Peňažná
pohľadávka

MATHY GmbH, Im Südpark 178, 4030 Linz,
Rakúsko, IČO: ATU65995408

19

Peňažná
pohľadávka

MATHY GmbH, Im Südpark 178, 4030 Linz,
Rakúsko, IČO: ATU65995408

20

Peňažná
pohľadávka

MATHY GmbH, Im Südpark 178, 4030 Linz,
Rakúsko, IČO: ATU65995408

21

Peňažná
pohľadávka

MATHY GmbH, Im Südpark 178, 4030 Linz,
Rakúsko, IČO: ATU65995408

22

Peňažná
pohľadávka

Obst Stelzer GmbH , Laxenburgerstraße 365,
Stand C7 82-84, 1230 Wien, IČO:
ATU39505200

23

Peňažná
pohľadávka

Obst Stelzer GmbH , Laxenburgerstraße 365,
Stand C7 82-84, 1230 Wien, IČO:
ATU39505200

24

Peňažná
pohľadávka

Petrik & Sahin OG, Großmarkt
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
ATU63380503

25

Peňažná
pohľadávka

Petrik & Sahin OG, Großmarkt
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
ATU63380503

26

Peňažná
pohľadávka

Petrik & Sahin OG, Großmarkt
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:

vystavená dňa
18.01.2019, splatná dňa
25.01.2019
Faktúra č. 190100108,
vystavená dňa
31.01.2019, splatná dňa
07.02.2019
Faktúra č. 190100211,
vystavená dňa
23.02.2019, splatná dňa
09.04.2019
Faktúra č. 190100511,
vystavená dňa
09.05.2019, splatná dňa
08.06.2019
Faktúra č. 190100527,
vystavená dňa
15.05.2019, splatná dňa
22.05.2019
Faktúra č. 190100322,
vystavená dňa
18.03.2019, splatná dňa
17.04.2019
Faktúra č. 190100586,
vystavená dňa
03.06.2019, splatná dňa
03.07.2019
Faktúra č. 190100534,
vystavená dňa
17.05.2019, splatná dňa
01.07.2019
Faktúra č. 190100091,
vystavená dňa
25.01.2019, splatná dňa
24.02.2019
Faktúra č. 180101389,
vystavená dňa
04.12.2018, splatná dňa
18.01.2018
Faktúra č. 180101340,
vystavená dňa
26.11.2018, splatná dňa
10.12.2018
Faktúra č. 190100398,
vystavená dňa
05.04.2019, splatná dňa
19.04.2019
Faktúra č. 190100505,
vystavená dňa
08.05.2019, splatná dňa
22.05.2019
Faktúra č. 190100587,
vystavená dňa
03.06.2019, splatná dňa
30.06.2019
Faktúra č. 190100215,
vystavená dňa
25.02.2019, splatná dňa
27.03.2019
Faktúra č. 190100280,
vystavená dňa
11.03.2019, splatná dňa
10.04.2019
Faktúra č. 180101400,
vystavená dňa
07.12.2018, splatná dňa
06.01.2019
Faktúra č. 190100064,
vystavená dňa
22.01.2019, splatná dňa
21.02.2019
Faktúra č. 190100500,
vystavená dňa
06.05.2019, splatná dňa

Deň vydania: 22.11.2019
1/1

9,98 €

1/1

15,01 €

1/1

0,02 €

1/1

12,00 €

1/1

119,50 €

1/1

4 461,75 €

1/1

6 317,50 €

1/1

1 012,93 €

1/1

2 350,00 €

1/1

245,84 €

1/1

491,00 €

1/1

315,00 €

1/1

17,00 €

1/1

960,00 €

1/1

2 049,04 €

1/1

65,00 €

1/1

3 225,00 €

1/1

410,00 €

1/1

380,00 €
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27

Peňažná
pohľadávka

28

Peňažná
pohľadávka

29

Peňažná
pohľadávka

30

Peňažná
pohľadávka

31

Peňažná
pohľadávka

32

Peňažná
pohľadávka

33

Peňažná
pohľadávka
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Deň vydania: 22.11.2019

06.05.2019, splatná dňa
05.06.2019
Faktúra č. 190100576,
Petrik & Sahin OG, Großmarkt
vystavená dňa
Inzersd.,Laxenburger 365, 1230 Wien, IČO:
31.05.2019, splatná dňa
ATU63380503
30.06.2019
Faktúra č. 180101408,
TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01
vystavená dňa
Bratislava, IČO: 50 020 188
07.12.2018, splatná dňa
06.01.2019
Faktúra č. 180101356,
Varekamp Coldstores Holland B.V., ABC
vystavená dňa
Westland 444, 2685 DE Poeldijk, Holandsko,
29.11.2018, splatná dňa
IČO: NL853179694B
20.12.2018
Faktúra č. 170744,
vystavená dňa
Wentruba Werner Johann, IČO: ATU18446304
31.07.2017, splatná dňa
14.08.2017
WIEGERT OBST UND
Faktúra č. 180101445,
GEMUSEGROSSHANDEL
vystavená dňa
GMB,Plattensteinergasse 29, 1220 Wien,
17.12.2018, splatná dňa
Rakúsko, IČO: ATU69869323
31.12.2018
WIEGERT OBST UND
Faktúra č. 190100420,
GEMUSEGROSSHANDEL
vystavená dňa
GMB,Plattensteinergasse 29, 1220 Wien,
11.04.2019, splatná dňa
Rakúsko, IČO: ATU69869323
25.04.2019
WIEGERT OBST UND
Faktúra č. 190100532,
GEMUSEGROSSHANDEL
vystavená dňa
GMB,Plattensteinergasse 29, 1220 Wien,
17.05.2019, splatná dňa
Rakúsko, IČO: ATU69869323
31.05.2019
ATU63380503

1/1

3 500,00 €

1/1

500,40 €

1/1

507,70 €

1/1

328,00 €

1/1

466,50 €

1/1

14,00 €

1/1

14,00 €

JUDr. Oliver Korec, správca.

K099845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súpisovej
položky
majetku
34

Typ súpisovej
položky
majetku

Dlžník/Banka

Číslo účtu

UniCredit Bank Czech Republic and
Pohľadávka z Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
SK6811110000001188258007
účtu
banky, Šancová 1/A, 813 33
Bratislava, IČO: 47 251 336

Podielové
Mena
spoluvlastníctvo

1/1

EUR 53 760,91 €

JUDr. Oliver Korec, správca.
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K099846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majetku

Typ súpisovej položky
majetku

35

Hnuteľná vec

36

Hnuteľná vec

37
38
39
40
41

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová hodnota
majetku

1

1/1

1 841,85 €

1

1/1

4 963,41 €

5
3
1
1
4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

100,00 €
45,00 €
20,00 €
20,00 €
60,00 €

Sieťový prístupový systém Safe
Guard s. r. o.
Kamerový systém Safe Guard
s. r. o.
stôl hnedý
stolička čierna
stôl čierny
veľký stôl biely
stolička biela

JUDr. Oliv Korec, správca.

K099847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Blitshtein Trading, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 853 359
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2019 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Číslo
Typ
súpisovej súpisovej
položky
položky
majetku
majetku

1

2

Súpisová
Popis hnuteľnej
Podielové
Množstvo
hodnota
veci
spoluvlastníctvo
majetku

Alfa Sinop,
chladiaci trojbox s
technológiami, rok
Hnuteľná
výroby 2018,
vec
výrobné číslo 2018/101/BT,
2018/102/BT,
2018/103/BT
Interko dozrievacia
technológia, rok
výroby 2018,
Hnuteľná
výrobné číslo vec
3811001
front/3811002 rear,

1

1

Zabezpečený
veriteľ

UniCredit
Leasing
Slovakia, a.s.,
22 632,50
Šancová 1/A,
€
814 99
Bratislava, IČO:
35 730 978

1/1

UniCredit
Leasing
Slovakia, a.s.,
22 050,00
Šancová 1/A,
€
814 99
Bratislava, IČO:

1/1

Číslo
zabezpečenej
pohľadávky
podľa zoznamu
pohľadávok

23

24

Poznámka

V súčastnosti sa
hnuteľná vec
nachádza na
adrese Dialničná
cesta 24, 903 01
Senec v
demontovanom
stave.
V súčastnosti sa
hnuteľná vec
nachádza na
adrese Dialničná
cesta 24, 903 01
Senec v
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35 730 978

3811003
front/3811004 rear

Deň vydania: 22.11.2019
demontovanom
stave.

JUDr. Oliver Korec, správca.

K099848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1963
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/4/2017 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/4/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

LexCreditor k.s., správca úpadcu: Ľubomír Paulík, nar. 22.01.1963, bytom Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec,
oznamuje, že v predmetnej konkurznej veci zostavil zoznam pohľadávok proti podstate v zmysle § 96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a ďalej oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu ako rozsahu určenom správcom. Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a
je možné doň nahliadnuť v kancelárii správcu. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti podstate
možno dohodnúť e-mailom: info@lexcreditor.sk alebo telefonicky na čísle: +421 2 5413 1276.
LexCreditor k.s. – správca úpadcu

K099849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Bozai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 274, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/271/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zsolt Bozai, narodený 06.12.1972, trvale bytom 925
07 Mostová 274, týmto vyhlasuje podľa § 167p ZKR 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a
zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
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Predmet ponuky:

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

·
·
·
·

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

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 19.11. 2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K099850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Malík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/293/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Malík, narodený 02.08.1970, trvale bytom
Továrenská 2879/20C, 905 01 Senica, IČO: 44 530 617, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a 167p ZKR 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa. Popis majetku dlžníka, ktorý je
predmetom tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa zverejnený v OV č. 206/2019 dňa 24.10.2019 pod
položkou K093948.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako polovica súpisovej hodnoty majetku určenej správcom. Majetok
dlžníka /súpisová zložka majetku č. 1 a č. 2/ sa odpredáva ako celok/jeden súbor majetku.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 33 29 33 333, príp. mailom na adrese:
ondreicka@akko.sk.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Štefan Malík - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
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Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 10.30 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 19.11. 2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K099851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Malíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šajdíkove Humence 373, 906 07 Šajdíkove Humence
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/229/2018 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/229/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Sosna, správca dlžníka: Štefánia Malíková, nar. 20.1.1966, 906 07 Šajdíkove Humence č. 373,
týmto v zmysle ustanovenia § 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“), uverejňuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku spísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.
20/2019 zo dňa 29.1.2019 pod položkou č. 1 za nasledovných podmienok:

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo

I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za položku majetku dlžníka, a to hnuteľnej veci
spísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 20/2019 zo dňa
29.1.2019 pod súpisovou položkou č. 1 nasledovne:
1. Hnuteľná vec - motorové vozidlo:
tov. zn.:

Citroen

typový rad:
farba:

Xsara Picasso
zelená metalíza svetlá

rok výroby:

2004

VIN:

VF7CH9HYB39821517

EČV:

SE 834 CH

stav: obvyklý veku a bežnému opotrebeniu, poškodené ľavé predné dvere
súpisová hodnota: 1.000,- eur
II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku.
Obsahom záväznej ponuky musí byť:
·

·
·
·

nezameniteľné označenie záujemcu (u fyzických osôb: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u právnických osôb: obchodné meno, sídlo,
IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; u fyzických osôb – podnikateľov aj: obchodné
meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt),
označenie predmetu kúpy,
návrh kúpnej ceny,
doklady potrebné na identifikáciu záujemcu (u právnických osôb aktuálny výpis z obchodného alebo
iného registra záujemcu, nie starší ako 3 mesiace; u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu
alebo cestovného pasu; u fyzických osôb - podnikateľov aj výpis zo živnostenského resp. iného registra,
nie starší ako 3 mesiace; v prípade zastúpenia inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné
doložiť úradne overené plnomocenstvo),
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v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku)
doklad o zložení zábezpeky na účet správy podstaty.

Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie ceny
predmetného majetku v minimálnej výške 100 % zo súpisovej hodnoty tohto majetku zapísanej v súpise majetku
všeobecnej podstaty a zloženie zábezpeky vo výške navrhnutej ceny predmetného majetku na účet správy
podstaty.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola zábezpeka na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku na celú ponúknutú kúpnu cenu sa považuje
pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu:
banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK82 1111 0000 0068 8112 7227
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "Malíková – záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: „konkurz MALÍKOVÁ – ponukové konanie - neotvárať".
Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu: Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
osobne alebo ako doporučenú zásielku najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v tomto ozname o ponukovom konaní, 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. Taktiež
na porušené a nesprávne označené obálky nebude Správca prihliadať.
Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením kúpnej zmluvy so správcom. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 7 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
správcu alebo ním poverenej osoby a o tomto úkone sa spíše zápisnica.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ. Správca preskúma všetky podané ponuky, či boli
doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania.
Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet
ponuky; pri zhode ponúk má prednosť ten záujemca, ktorého ponuka bola do kancelárie správcu doručená v
skoršom poradí.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
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Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke
víťazného záujemcu. K uzavretiu zmluvy s víťazným záujemcom príslušný orgán nevydáva osobitný pokyn resp.
súhlas. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok môže Správca odplatne previesť predmet ponukového
konania aj na osoby uvedené v § 83 ods. 1 písm. e) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V. Skončenie ponukového konania
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je druhé kolo ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu
predmetu ponukového konania, správca bezodkladne vyhlási tretie kolo ponukového konania za obdobných
podmienok ako prvé kolo ponukového konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese Námestie slobody 2, 90901 Skalica, alebo elektronicky e-mailom na
adrese: sosna@stonline.sk.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.

JUDr. Václav Sosna
správca

K099852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Mikulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Hospodárska 3616/65, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/305/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/305/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 25OdK/305/2019 zo dňa 9.9.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Marián Mikulík, nar. 20.10.1954, bytom 917 01 Trnava, Ulica Hospodárska 3616/65. Okresný súd
Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.

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

119

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.9.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marián Mikulík, nar. 20.10.1954, bytom 917 01 Trnava, Ulica
Hospodárska 3616/65, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K099853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Monozlay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Rad 184/19, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/151/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Predmetom verejného ponukového konania je samostatné speňaženie špecifikovaných pozemkov zapísaných na
LV 1848,1825,1821,1858, katastrálne územie: Opatovský Sokolec. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu
verejného ponukového konania, jeho priebehu alebo súťažných podmienok podáva výhradne správca, pričom je
potrebné ho kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421905 901 757 alebo e-mailom na adresu:
sandtner.lucia@gmail.com. 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 „28Odk/151/2018“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety
najneskôr do 10.12.2019 do 15.00 hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada. 3. Zábezpeka je vo verejnom
ponukovom konaní stanovená na sumu 200,- € a záujemca je povinný ju zložiť na osobitný účet vedený v
predmetnom konkurznom konaní v UNIBANKA, a.s ., č. účtu v tvare IBAN: SK39 1111 0000 0011 6734 6008. 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 verejného
ponukového konania. Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola
verejného 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. 4. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny bez DPH 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 Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/151/2018 Sídlo
správcu: Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava 1 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
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podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom
webovom sídle: www.justice.gov.sk Obchodný vestník 141/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania:
30.07.2019 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 Spisová značka
súdneho spisu:28OdK/151/2019 Sídlo správcu: Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava , správca ju
odmietne. 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
Obchodný vestník 122/2019 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 19.11.2019 5. Obhliadku majetku
speňažovaného v predmetnom kole verejného ponukového konania zabezpečí správca na požiadanie
ktoréhokoľvek záujemcu, pričom osoba, ktorá má záujem o takú obhliadku, dohodne jej termín so správcom a za
tým účelom bude správcu kontaktovať buď telefonicky na číslo: +421905901 757 alebo e-mailom na adresu:
sandtner.lucia@gmail.com 6. Otváranie cenových ponúk záujemcov sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 10:00 hod. v
kancelárii správcu, pričom právo zúčastniť sa ho má každý záujemca, ktorý doručil do kancelárie správcu obálku v
súlade s bodom 2 týchto podmienok 7. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania a tým prijať jeho ponuku len takého účastníka, ktorého (i) cenová ponuka obsahuje požadované
náležitosti vymedzené v týchto podmienkach a (ii) súčasne je najvyššia spomedzi predložených ponúk 8. Lehota
na vyhodnotenie cenových ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
oznámenie prijatia / odmietnutia cenovej ponuky sa uskutoční písomne, a to poštou na adresu uvedenú v cenovej
ponuke, pričom lehota na oznámenie vybranej cenovej ponuky sa považuje za zachovanú, ak bude v posledný
deň lehoty dané oznámenie na poštovú prepravu. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v
stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi,
že jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky. 9. Správca
si vyhradzuje právo predmetné kolo verejného ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť alebo
odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením predmetného kola
verejného ponukového konania sa považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté. 10.V prípade, ak správca
zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky cenové ponuky, ktoré sú
predmetom tohto verejného ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú ponuku záujemcu, nemá
záujemca, ktorý sa verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody, ako ani nákladov, ktoré
vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní. 11. Predmetné kolo verejného ponukového konania
sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak nedošlo k jeho skončeniu už skôr podľa týchto
podmienok. Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K099854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kročian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 587/139, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28Odk/183/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28Odk/183/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD. . správca konkurznej podstaty úpadcu Dušan Kročian, trvale bytom Hlavná 587/139,
919 65 Dolná Krupá , zverejňuje v súlade s § 167u Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií návrh
konečného rozvrhu výťažku.
Celkový výťažok konkurzu: 5 502,00 EUR
náklady konkurzu: 1 519,31 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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na rozdelenie: 3 982,69 EUR

Poštová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Peter Herchl

suma prihlásenej pohľadávky
102,79 EUR
1 699,78 EUR
14 331,26 EUR
16 133,83 EUR

1%
11%
89%

výťažok rozvrhu
25,37 EUR
419,60 EUR
3 537,72 EUR
3 982,69 EUR

S pozdravom
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K099855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Monozlay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 184/19, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.8.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, phD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/151/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ng. Lucia Sandtner, PhD. . správca konkurznej podstaty úpadcu Ladislav Monozlay, trvale bytom Nový rad
184/19, 930 28 Okoč, spisová značka 28OdK/151/2018 , zverejňuje v súlade s § 167u Zákona 7/2005 o
Konkurze a reštrukturalizácií návrh konečného rozvrhu výťažku.
Celkový výťažok konkurzu: 1 038,91 EUR
náklady konkurzu: 755,32 EUR
na rozdelenie: 283,59 EUR
P.č.

Veriteľ
Slovenská konsolidačná, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Slovenská kancelária poisťovateľov

prihlásená pohľadávka
834,20 EUR
94,33 EUR
1 549,62 EUR
2 478,15 EUR

výťažok
33,70%
3,80%
62,50%
100,00%

95,57 EUR
10,78 EUR
177,25 EUR
283,59 EUR

Ing. Lucia Sandtner, PhD.- správca konkurznej podstaty

K099856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gojdičova 476/9, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/95/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/95/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Jaroslava Kollárová, nar.: 25.04.1956, bytom Gojdičova
476/9, 920 41 Leopoldov, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/95/2019, týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) v spojení s ust. § 48b Vyhlášky
MS SR číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

pozemok parcelné číslo 192/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 2223 m2, umiestnený mimo
zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 454, pre katastrálne územie: Pečeňady, vo výške
podielu 1/1 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2223 m2), súpisová hodnota –
1590,77 eur (OBV 100/2019).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom P.
Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Jaroslava Kollárová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK08 3100 0000 0042 3017 7504,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční najskôr na 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Za
úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, ktorá bola ako 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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu
zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a
účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne
opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol
ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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8. Náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu záujemca.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca môže podmienky ponukového
konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný
výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 19.11.2019

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K099857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gojdičova 476/9, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/95/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/95/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Jaroslava Kollárová, nar.: 25.04.1956, bytom Gojdičova
476/9, 920 41 Leopoldov, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn.
36OdK/95/2019, týmto v zmysle ust. § 167n ods. 1 a ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) v spojení s ust. § 48b Vyhlášky
MS SR číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje I. kolo ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

pozemok parcelné číslo 319/1, druh pozemku: záhrada, o výmere 704 m2, umiestnený mimo
zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 574, pre katastrálne územie: Drahovce, vo výške
podielu 35/720 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 34,22 m2), súpisová hodnota
– 63,31 eur (OBV 100/2019),
pozemok parcelné číslo 319/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 692 m2,
umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 574, pre katastrálne územie:
Drahovce, vo výške podielu 35/720 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 33,64
m2), súpisová hodnota – 62,23 eur (OBV 100/2019).

Podmienky ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca, so sídlom P.
Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Jaroslava Kollárová - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet správcu,
vedený v Prima Banka, a.s., IBAN: SK08 3100 0000 0042 3017 7504,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční najskôr na 20- ty deň odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa
uskutoční v najbližší pracovný deň. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Za
úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu
cenu, ktorá bola ako 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. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu
zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a
účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne
opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol
ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
7. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
8. Náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša v celom rozsahu záujemca.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca môže podmienky ponukového
konania podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný
výklad podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 19.11.2019

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca

K099858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 433, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/301/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/301/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.09.2019 č. k.: 28OdK/301/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 173/2019 zo dňa 09.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia
Berkyová, narodená 19.02.1986, trvale bytom 925 62 Váhovce 433 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie
správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia Správcu ohľadne prípadného majetku Dlžníka, Vyhlásenia Dlžníka zo dňa
15.11.2019, ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zozname majetku priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedených dôvodov Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Lucia Berkyová, narodená 19.02.1986, trvale
bytom 925 62 Váhovce 433, sa k o n č í a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š
uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K099859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Halenárska 419/14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1971
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/157/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/157/2019
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

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.06.2019 č. k.: 36OdK/157/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 117/2019 zo dňa 19.06.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Roman
Daniel, narodený 26.06.1971, trvale bytom: Ulica Halenárska 419/14, 917 01 Trnava (ďalej v texte len ako
„Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka zo dňa 19.11.2019,
ako aj s poukazom na vyhlásenie Dlžníka v Zoznam majetku Dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie
konkurzu, Správca nezistil žiadny majetok Dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu.
Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“). Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka:
Roman Daniel, narodený 26.06.1971, trvale bytom: Ulica Halenárska 419/14, 917 01 Trnava, sa k o n č í z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz
zruš uje.
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K099860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta 924 01, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1956
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/12/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

DRUHÉ KOLO PONUKOVÉHO KONANIA A VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 05.02.2019 č. k.: 25OdK/12/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech
Bendík, nar. 18.09.1956, trvale bytom: 924 01 Galanta (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806
(ďalej v texte len ako „Správca“).
týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania a vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
Predmetom ponukového konania je súbor majetku zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 76/2019 zo dňa 17.04.2019, a to:
A. POZEMKY :
Č.
súp. Parcela
zložky
č.

Druh pozemku Výmera LV č.

Katastrálne
územie

1.

ostatná plocha

Žiželice
Cidlinou

1188/26

1195 m2 822

Okres
a štát
nad
Kolín,
Žiželice
ČR
Obec

Spoluvlastnícky
dlžníka
1/27

podiel Súpisová
hodnota
44,00 EUR
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2.

1369

trvalý
porast

3.

1591

orná pôda

trávny

Konkurzy a reštrukturalizácie
Žiželice
Cidlinou
Žiželice
8478 m2 822
Cidlinou
1447 m2 822

nad

Kolín,
ČR
nad
Kolín,
Žiželice
ČR
Žiželice

Deň vydania: 22.11.2019

1/27

53,00 EUR

1/27

314,00 EUR

Lehota na predkladanie ponúk: je 10 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00
hod...
Kúpna cena za Súbor majetku:
Minimálna akceptovateľná výška kúpnej ceny za Súbor majetku je stanovená na 50% Súpisovej hodnoty.
Víťazom sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo výške rovnajúcej sa
ponúkanej kúpnej ceny spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Výška a spôsob zloženia zábezpeky:
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR sa v ponukovom konaní prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých je záujemcom
zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, a to na konkurzný účet Správcu vedený
v Tatra banka, a. s., IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851, pričom suma zábezpeky musí byť pripísaná
najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk pod variabilným symbolom: 25122019 a uvedením
poznámky: „Zábezpeka konkurz Bendík“ a mena, priezviska alebo obchodného mena záujemcu.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť písomná a musí byť doručená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
Správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava, v neporušenej, zalepenej obálke s výrazným označením: „Konkurz Vojtech
Bendík, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, a to najneskôr posledný deň lehoty do 15:00 hod.
Obsah ponuky:
Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový
kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt,
fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh
kúpnej ceny za Súbor majetku, číslo účtu na ktorý Správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a čestné
vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami ponukového konania vyhláseného
Správcom v Obchodnom vestníku. Záujemca je povinný pripojiť k ponuke doklad o uhradení zálohy.
Bližšie informácie:
Žiadosti o zaslanie súvisiacich fotografií je možné zasielať
darekon.spravca@gmail.com.

na e-mailovú adresu kancelárie Správcu:

Obhliadka Súboru majetku: je možná v termíne dohodnutom so Správcom po predchádzajúcom ohlásení sa
záujemcu a zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu kancelárie Správcu: darekon.spravca@gmail.com,.
Otváranie obálok:
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese Pekárska 11, 917 01 Trnava.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca v lehote 5 dní odo dňa otvorenia obálok, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom ponukového konania sa
stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania a zároveň ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
za Súbor majetku. Správca je povinný písomne informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov. Neúspešnému záujemcovi je Správca povinný bezodkladne vrátiť ním zaplatenú zálohu na účet
uvedený v jeho ponuke.
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň lehoty
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

128

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

do 15:00 hod., sa neprihliada.
Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom „Konkurz Vojtech Bendík, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“, sa
neprihliada.
Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a prílohy v zmysle tejto výzvy, sa neprihliada.
Na ponuku, pri ktorej nie je záujemcom zložená zábezpeka na celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu, sa
neprihliada.
Na viaceré ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
O vyhodnotení ponúk je Správca povinný spísať zápisnicu.
Uzavretie kúpnej zmluvy:
Správcom vyhotovená kúpna zmluva bude zaslaná víťazovi ponukového konania na podpis, ktorý musí byť
úradne osvedčený, s tým, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastru
nemovitostí v ČR a prípadne iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k Súboru majetku bude hradiť
víťaz ponukového konania ako kupujúci. V prípade, ak víťaz ponukového konania v Správcom stanovenom
termíne nedoručí Správcovi naspäť kúpnu zmluvu podpísanú zo strany víťaza ponukového konania v potrebnom
počte rovnopisov, alebo odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, víťazom zaplatená záloha sa stáva
majetkom podliehajúcim konkurzu a Správca ju zapíše do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Poučenie:
V zmysle § 167n ods. 1 druhá veta ZKR: „Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.“
V zmysle § 48b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
„Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť
menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku
ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.“
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR: „Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac
súborov majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku,
ktorý ponúka na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.“
V zmysle § 167r ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZKR:
„(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.“
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DAREKON, k. s., správca S1806

K099861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslava Hriadelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1148/58, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/44/2017 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/44/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslava Hriadelová, nar. 21.03.1960, bytom Inovecká 1148/58, Trenčín
911 01 vyhlasuje v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 1. verejné ponukové konanie na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty ako súpisu všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. 220/2019 zo dňa 14.11.2019. 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.
Majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č. 220/2019 zo dňa 14.11.2019 sa predáva ako súbor nehnuteľností,
pričom nie je možné ho deliť resp. drobiť.
* záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/44/2017 „neotvárať“ na
adresu správcu : Mgr. Martin Hurtiš, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka musí obsahovať predmet
kúpy. Predmet kúpy záujemca označí takýmto spôsobom: súbor nehnuteľností zverejnený v obchodnom vestníku
č. 220/2019 zo dňa 14.11.2019, 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. 0908561946
* v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
* V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v VUB banke IBAN: SK42
0200 0000 0040 3999 5453 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu (40442017)
* otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 15 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, pričom správa si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
* vyhotovenie kúpnej zmluvy a náklady prevodu súboru nehnuteľností znáša kupujúci v celom rozsahu
* Podľa § 167r ods. 2, 4 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oprávnená osoba, tzv. príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel so súhlasom
dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania /skončenie ponukového kola sa určuje
na deň otvárania obálok/.
* Zároveň záujemca musí predložiť č. účtu, kde sa majú vrátiť finančné prostriedky zaslané na základe
ponukového konania.
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K099862
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Štábel, nar. 10.06.1954, trvale bytom M. Rázusa 146/11, 914 01
Trenčianska Teplá, Slovenská republika, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 02.05.2019, vyhlásenia dlžníka podaného ústne do zápisnice správcu na
osobnom stretnutí so správcom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
"Zákon"), dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Peter Štábel, nar. 10.06.1954, trvale bytom M.
Rázusa 146/11, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Štábel, nar. 10.06.1954, trvale bytom M.
Rázusa 146/11, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona,
vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.: 38OdK/469/2019, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 19.11.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Štábel

K099863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Gašparík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klátova Nová Ves 83, 958 44 Klátova Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/663/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/663/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu konania Miloš Gašparík, nar. 21.05.1974, trvale bytom 958
44 Klátova Nová Ves 83, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/663/2019 týmto oznamuje, že v súlade
s ustanovením § 167 ods. 3 ZKR boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty veriteľa: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská
republika, IČO:31 575 951
pohľadávka č. : 5/P-1 prihlásená suma 638,10 EUR
pohľadávka č. : 5/P-2 prihlásená suma 1361,62 EUR
V Trenčíne 19.11.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Katarína Roderová, správca

K099864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigóová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bradáčova 253 / 9, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/528/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/528/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Uznesením Okresného súdu Trečnín zo dňa 06.08.2019, sp. zn. 38OdK/528/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 155/2019 dňa 13.08.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Dagmar Rigóová, nar. 14.06.1966,
Bradáčova 253/9, 907 01 Myjava (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Barbora
Koncová, so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu: S1792 (ďalej len
„Správca“).
Podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí: „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 konštatuje, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka nebola do konkurzu vyhláseného na
majetok
Dlžníka
doručená
žiadna
prihláška.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Dagmar Rigóová, nar. 14.06.1966, Bradáčova 253/9, 907 01 Myjava KONČÍ, nakoľko zistil, že sa do
90 dní od vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka neprihlásil žiadny veriteľ.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ust.
§
167v
ods.
2
ZKR
zrušuje.
JUDr. Barbora Koncová, správca

K099865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Dobroňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2032/67, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1980
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/183/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/183/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že postavenie všetkých veriteľov
ako účastníkov konania zaniklo

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 11. 04. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslava
Dobroňová, nar. 21. 10. 1980, trvale bytom: Rozkvet 2032/67, 017 01 Považská Bystrica. Súd zároveň ustanovil
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:
36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 18. 04. 2019 v Obchodnom vestníku
77/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslava Dobroňová, nar. 21. 10. 1980, trvale bytom: Rozkvet
2032/67, 017 01 Považská Bystrica, sa končí, lebo zistil, že postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov
konania zaniklo.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 19. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K099866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1621/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/546/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/546/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca v súlade s ust. §167v ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Paulína Lacková, nar. 19.02.1979, trvale bytom Marka
Čulena 1621/19, 972 51 Handlová sa končí, nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ.
Podľa ust. §167v ods. 2 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Paulína Lacková, nar. 19.02.1979, trvale bytom Marka Čulena
1621/19, 972 51 Handlová zrušuje.

K099867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 495/25, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/571/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/571/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 07. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Katarína
Kmeťová, nar. 04. 12. 1977, trvale bytom: Družstevná 495/25, 972 47 Oslany. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 832
006, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 14. 08. 2019 v Obchodnom vestníku
156/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Katarína Kmeťová, nar. 04. 12. 1977, trvale bytom: Družstevná
495/25, 972 47 Oslany, sa končí, lebo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 19. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K099868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Viera Lakušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1959
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/590/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/590/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ing. Viera Lakušová, nar. 17. 09. 1959, trvale bytom: 971
01 Prievidza, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
Nové Mesto nad Váhom 19. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K099869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
38K/20/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty, so sídlom správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno v konkurznom konaní úpadcu obchodnej spoločnosti Best, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Teplárenská 2, Prievidza 971 01, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasujem III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 115/2019
dňa 17.06.2019 Súbor hnuteľných vecí – automobily :
1. Osobné motorové vozidlá:
·
·
·
·

ŠKODA Felícia EFF 414, PD 982 AG, výrob. Číslo TMBEFF414S7014613, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku, 500,00 EUR
ŠKODA Fabia, PD 128 CO, výrobné číslo TMB HY46YX54326646, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.
SEAT Cordoba, PD 210 BY, výrobné číslo VSSZZZ6L25R193461, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.
PEUGEOT Boxer 2,5 Turbo D, PD 651 BF, výrobné číslo VF3231C9215355153, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.

·
2. Nákladné motorové vozidlá
·
·
·
·
·
·
·

ŠKODA Pick-up EFF 673, PD 684 AS, výrobné číslo TMBEFF673Y5277420, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 1 000,00 EUR.
FIAT Ducato 230 D, PD 339 CR, výrobné číslo ZFA23000005952031, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku: 1 000,00 EUR.
TATRA T815-230S84, PD 426 CT, výrobné číslo TNT230S847K042666, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 35 000,00 EUR.
TATRA T815 S3 26 208 6x6.2, PD 579 BO, výrobné číslo TNT.815S36.KK084466, Teplárenská 2, 971
01 Prievidza, hodnota majetku: 4 000,00 EUR.
TATRA T815 HR, PD 129 CX, výrobné číslo TNT815V26JK068270, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku: 5 000,00 EUR.
TATRA T815 P 26 208 6x6.2 autodomiešavač, PD 481 BK, výrobné číslo 28814-118, Teplárenská 2, 971
01 Prievidza, hodnota majetku: 5 000,00 EUR.
TATRA T815 P 26 208 6x6.2 UDS 114a, PD 653 AF, výrobné číslo 05503-128, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 6 000,00 EUR.

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 3. kole verejného ponukového konania speňažuje jednotlivo aj v súboroch
podľa ponuky záujemcov a na základe rozhodnutia správcu o výhodnosti ponúk. Pri ponukách na
odkúpenie tohto majetku je správca oprávnený uprednostniť záujemcu ponúkajúceho na odkúpenie väčší
súbor majetku, aj keby cenová ponuka iného záujemcu, ponúkajúceho na odkúpenie menší súbor
majetku, bola za konkrétnu položku majetku vyššia.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Best, spol. s r.o. – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“). Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. V treťom kole verejného ponukového konania sa
hnuteľný majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, minimálne však za 50% súpisovej hodnoty tohto
majetku
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., SK46 0200 0000 0041 1244 5651, s poznámkou pre
príjemcu „ VPK Best, spol. s r.o. v konkurze“. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom
rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa
neprihliada. Pokiaľ záujemca predloží ponuku v niektorom z kôl ponukového konania, ďalších
nadchádzajúcich kolách ponukového konania sa nemôže zúčastniť.
Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Víťaza
verejného ponukového konania určí správca po prerokovaní s veriteľským výborom. Správca je
oprávnený aj všetky ponuky odmietnuť. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom
ponukového konania písomne do 15 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník,
ktorý ponúkne najvyššiu ponuku.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. Neúspešným účastníkom verejného ponukového konania, sa
vracia ponúknutá kúpna cena bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi
správcovi, a to do troch pracovných dní odo dňa odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania a o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese pinter@akpinter.sk
JUDr. Tomáš Pintér, správca

K099870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pšeja Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Prúdy 2482 / 12, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/347/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/347/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Marián Pšeja, nar. 19.2.1967, Nové
Prúdy 2482/12, 911 01 Trenčín, štátny občan SR podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Poradové číslo:
1
Typ
súpisnej
položky Hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo M1, FIAT BRAVA 1,4 12V, farba šedá metalíza , dátum prvej
majetku:
evidencie vozidla: 22.10.1997
Súpisová hodnota
500,00 Eur
Zaradenie do podstaty
všeobecná podstata
Rok výroby
1997
Stav opotrebovanosti
vozidlo pojazdné, opotrebované, stav zodpovedá dobe používania a počtu najazdených kilometrov 155
000 km.
Spoluvlastnícky
podiel 1/1
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

136

Obchodný vestník 226/2019
dlžníka
Dôvod zapísania
Dátum zapísania

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

vozidlo vo vlastníctve dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
05.11.2019

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca
fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu z výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK81 1100 0000 0029 2682 8740
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §176p ZKR, že sa prihliada iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie:
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť
z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K099871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2752 / 9, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/228/2019 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Jozef Poláček, nar. 8.7.1954, Gen.
Svobodu 2752/9, 911 08 Trenčín, štátny občan SR podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Poradové číslo: 1
Typ
súpisnej Iná majetková hodnota. Družstevný podielnický list v listinnej podobe pôvodne vydaný ako zaknihované cenne
položky majetku: papiere na doručiteľa/ v počte 5 ks - á 33,19 Eur/ks - družstevné podielnické listy - Poľnohospodárske družstvo
Slatina nad Bebravou, IČO: 00 205 672 v menovitej hodnote 165,95 Eur.
Súpisová
916,50 Eur
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hodnota
Zaradenie
do všeobecná podstata
podstaty
Dôvod zapísania §67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Dátum zapísania: 03.09.2019

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca
fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu z výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK81 1100 0000 0029 2682 8740
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením §176p ZKR, že sa prihliada iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Poučenie:
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť
z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom, alebo za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K099872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jalčová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koncová ulica 168 / 30, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová
Sídlo správcu:
Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40K/22/2016 S1372
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/22/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Jalčová, nar. 01.06.1941, trvale bytom
Koncová 168/30, 971 01 Prievidza, štátny občan SR podľa ust. § 91 a násl., zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej
podstaty:
Poradové číslo:
Typ súpisnej položky majetku:

1
Sklenené (tortové) podnosy na stopke 150 ks á 1 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma:
Mena:
Stav:
Súpisová hodnota
Mena:
Spoluvlastnícky podiel
Deň zápisu:

150,00
Eur
nepoužívané (predpokladaný rok výroby 2005)
150,00
Eur
vo výlučnom vlastníctve úpadcu
18.11.2016

Poradové číslo:
Typ súpisnej položky majetku:
Celková suma:
Mena:
Stav:
Súpisová hodnota
Mena:
Spoluvlastnícky podiel
Deň zápisu:

2
Elektrické výhrevné dosky OWEL 300 ks á 5 Eur
1 500,00
Eur
nepoužívané (predpokladaný rok výroby 2005)
1 500,00
Eur
vo výlučnom vlastníctve úpadcu
18.11.2016

Poradové číslo:
Typ súpisnej položky majetku:
Celková suma:
Mena:
Stav:
Súpisová hodnota
Mena:
Spoluvlastnícky podiel
Deň zápisu:

3
FORD Tranzit
220,00
Eur
rok výroby 1989, nepojazdné bez príslušných STK
220,00
Eur
vo výlučnom vlastníctve úpadcu
18.11.2016

Deň vydania: 22.11.2019

V 2.kole sa majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, najmenej vo výške 50 % súpisovej hodnoty.
Majetok sa speňažuje spolu ako celok. Nie je preto možné predložiť samostatnú ponuku na jednotlivé
zložky majetku.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia v obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu na adresu Námestie
slobody 1618/9, 020 01 Púchov. V predloženej ponuke musí byť uvedené označenie záujemcu, v prípade
právnických osôb obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, v prípade fyzických osôb – podnikateľov
meno priezvisko, obchodné meno, daňové identifikačné číslo, bydlisko a miesto podnikania, v prípade
fyzických osôb – nepodnikateľov meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo. V ponuke musí byť tiež
uvedená spisová značka: 40K/22/2016, označenie konkurzného spisu 40K/22/2016 S 1372, označenie
úpadcu Mária Jalčová, označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny v eurách, aktuálny výpis
z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie záujemcu nie
starší ako 30 dní, v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa fotokópia občianskeho preukazu, doklad
preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet IBAN: SK35 0200 0000 0037 3935 7853, vo výške
minimálne 10% z ponúkanej kúpnej ceny, vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so zmluvnou pokutou vo
výške 10% z uhradenej zálohy na kúpnu cenu v prospech všeobecnej podstaty. Zmluvnú pokutu vo výške
10% z uhradenej zálohy na kúpnu cenu v prospech všeobecnej podstaty zaplatí záujemca, ktorý ako víťaz
verejného ponukového konania neuzavrie kúpnu zmluvu alebo nedoplatí kúpnu cenu v lehote určenej
správcom. Prílohou predloženej ponuky do ponukového konania bude aj vyhlásenie záujemcu, že si
nebude nárokovať žiadne úroky a ani iné príslušenstvo zo zaplatenej zálohy počas trvania ponukového
konania, a to až do jej vrátenia alebo do započítania do kúpnej ceny, číslo účtu na ktorý je správca
povinný vrátiť zálohu na kúpnu cenu v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vyhlásenie záujemcu, že nemá voči úpadcovi žiadne záväzky. Ponuka mus byť datovaná a riadne
podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi záujemcami v zmysle výpisu z Obchodného registra.
Obhliadka predmetu predaja bude umožnená potenciálnym záujemcom po dohode so správcom.
Vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárií správcu najneskôr tretí pracovný deň od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O otváraní obálok správca vyhotoví úradný záznam, ktorý
predloží na vedomie zástupcovi veriteľov. Otváranie obálok je verejné. Víťazom verejného ponukového
konania sa stane záujemca, ktorý splnil podmienky súťaže a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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budú správcovi predložené zhodné ponuky, správca vyzve konkrétnych záujemcov na zvýšenie ponúk,
v tomto prípade sa víťazom verejného 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. Víťaz verejného ponukového konania bude
vyzvaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí v súťaži neuspeli, bude táto skutočnosť
oznámená správcom. Správca vráti neúspešným záujemcom zaplatené finančné prostriedky do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Správca uzatvorí s úspešným záujemcom zmluvu o predaji do 14
dní. Zmluva nenadobudne účinnosť skôr ako bude uhradená celá kúpna cena. Cena za predmet
verejného ponukového konania bude uhradená najneskôr pri podpise zmluvy a to pripísaním zvyšnej
sumy na účet úpadcu zriadeného za účelom konkurzu.
JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca

K099873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska ulica 38 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/547/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/547/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka - Marek Kotlár, nar. 05.08.1984, trvale bytom: Bakalárska ulica 38/6,
971 01 Prievidza, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa - Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, a to v celkovej výške 412,59 EUR a je zápis do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K099874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1579 / 24, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1665/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/569/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/569/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka - Roman Gašpar, nar. 10.07.1969, trvale bytom Fučíkova 1579/24, 972 51
Handlová, týmto oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa . Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, a to v celkovej výške 424,51 EUR a jej zápis do zoznamu
pohľadávok.
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JUDr. Otto Markech, správca

K099875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hradský Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Myjava 278, 907 01 Stará Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/634/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/634/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Zajac, správca konkurznej podstaty, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok vedenom vo vyššie uvedenom konaní zapísal nižšie uvedenú pohľadávku uplatnenú prihláškou, ktorá
bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československej armády 954/7, Hradec Králové, ČR
celková suma prihlásenej pohľadávky: 738,33 EUR
- z toho istina: 500 EUR
- úroky: 214,49 EUR
- úroky z omeškania: 23,84 EUR

V Bánovciach nad Bebravou, 19.11.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K099876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážik Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Štitáre 172, 956 03 Horné Štitáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/16/2018 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/16/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisovú zložku majetku zo súpisu a to konkrétne:
motorové vozidlo:
Popis
Opel Vectra

Evidenčné číslo vozidla
TO731CG

Výrobné číslo
W0L0JBF19Y1173080

Rok výroby
2001

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1
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zverejnenú v doplnenom súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 84/2019 zo dňa 02.05.2019.
Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže hnuteľnú vec sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.
SKP, k.s. správca dlžníka Anton Balážik

K099877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTRA NITRA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 522 562
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Veronika Vargová
Sídlo správcu:
Mostná 62, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/1/2019 S1668
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/1/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako „Správca”), správca
úpadcu ELEKTRA NITRA, s.r.o., IČO: 36 522 562, so sídlom Nábrežie mládeže 95, 949 01 Nitra (ďalej aj len ako
„Úpadca”), vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR”) verejnú obchodnú
súťaž na predaj podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Ponukové konanie”), ktorá sa uskutoční za nasledovných
podmienok:
1. Adresa Správcu na doručovanie všetkých listín v Ponukovom konaní je: Mgr. Veronika Vargová, Mostná 62,
949 01 Nitra.
2. Záväzná ponuka kúpnej ceny za predaj podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Záväzná ponuka”) záujemcu o kúpu
podniku Úpadcu (ďalej aj len ako „Záujemca”) musí byť doručená Správcovi do 20 dní odo dňa nasledujúceho po
dni uverejnenia tohto oznamu o Ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných
osobne bude o 12.00 hod. v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Za prvý deň uvedenej lehoty sa považuje
prvý kalendárny deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku a v prípade, že
posledný deň uvedenej lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota končí najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záväznú ponuku je potrebné v uvedenej lehote fyzicky doručiť na adresu Správcu uvedenú v bode
1, t.j. nestačí jej podanie na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
3. Záväznú ponuku doručenú Správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a Záujemca je ňou viazaný
minimálne po dobu 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Každý Záujemca môže predložiť len
jednu záväznú ponuku, inak Správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
4. Záväznú ponuku, ako aj všetky ostatné listiny v Ponukovom konaní je potrebné Správcovi predkladať v
slovenskom jazyku, resp. s pevne zviazaným úradným prekladom listín do slovenského jazyka.
5. Podmienkou účasti Záujemcu v Ponukovom konaní je uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o predaji podniku so
Správcom Úpadcu. Správcom podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve o predaji podniku si Záujemca osobne
prevezme v kancelárii Správcu na adrese Správcu podľa bodu 1. Záujemca je povinný doručiť Správcovi
akceptáciu predmetného návrhu zmluvy o budúcej zmluve o predaji podniku najneskôr v posledný deň lehoty na
doručenie záväznej ponuky podľa bodu 2.
6. Náležitosti Záväznej ponuky: Správca bude v Ponukovom konaní prihliadať len na tie Záväzné ponuky, ktoré
mu budú doručené v lehote na doručenie podľa bodu 2. na adresu na doručovanie podľa bodu 1. v nepriehľadnej
zalepenej obálke, na ktorej bude viditeľne napísané: „konkurz sp. zn. 31K/1/2019 - PONUKA - NEOTVÁRAŤ“, a
ktoré budú obsahovať:
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a) označenie Záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo),
b) označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným podmienkach verejného
ponukového konania,
c) návrh kúpnej ceny v mene EUR a lehota splatnosti, ktorá musí byť najneskôr k podpisu zmluvy o predaji
podniku,
d) originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra
nie starší ako 30 dní,
e) doklad o poukázaní zálohy v prospech účtu Správcu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK03 1100 0000 0029
2390 2781, variabilný symbol: 1000001 a uviesť číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia
ponuky Záujemcu,
f) vyhlásenie záujemcu o jeho viazanosti ponukou minimálne 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie
ponúk.
7. Každý Záujemca je povinný zložiť zálohu minimálne vo výške 5 000 EUR z navrhnutej ceny a táto musí byť
pripísaná na účet IBAN: SK03 1100 0000 0029 2390 2781, variabilný symbol: 1000001, najneskôr v posledný deň
lehoty na podanie ponúk. Kópiu dokladu o zložení zálohy na účet konkurznej podstaty je každý záujemca povinný
priložiť k svojej záväznej ponuke. Záloha sa v prípade úspechu záujemcu v ponukovom konaní započítava na
kúpnu cenu. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia
ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
8. Záujemcovia o kúpu podniku Úpadcu sa môžu zúčastniť obhliadky. Obhliadku bude možné vykonať počas celej
lehoty na podávanie ponúk a po dohode v čase dohodnutom so správcom na tel. č.: 037/658 51 82 alebo
prostredníctvom mailu na: veronika.vargova322@gmail.com.
9. 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.
10. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené náležitosti a
či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 30 dní odo dňa
otvorenia obálok. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý spĺňa
podmienky ponukového konania a ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode cenových
ponúk viacerých záujemcov má prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skôr. V lehote do
30 dní odo dňa otvorenia obálok Správca upovedomí záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných
neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia a zároveň vyzve Záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, na
uzatvorenie zmluvy o predaji podniku Úpadcu a doplatenie zostatku kúpnej ceny, a to v lehote do 10 dní odo dňa
doručenia výzvy Správcom.
V Nitre, dňa 19.11.2019
Mgr. Veronika Vargová

K099878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Birdáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 363, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/199/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/199/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
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Hnuteľná vec
Súp.
Popis
zložka č.

Stav
opotrebovanosti

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Kde sa vec
nachádza

Súpisová
hodnota
(EUR)

Osobné motorové vozidlo ŠKODA
Rapid 1.2 TSI Ambition 77kW, r.v.
jazdené
TMBAN6NH5F4015974 LV 748 EL
u dlžníka
9000,00
2015, farba: F6F6-sivá metal metalíza
Súp.zložka č. 1 tvorí oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., so sídlom Vajnorská 98,
831 04 Bratislava, IČO: 31 341 438, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vl. č.: 4268/B
Číslo zabezpečenej pohľadávky v zozname pohľadávok: 5

1.

V Nových Zámkoch, dňa 19.11.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K099879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Macho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/122/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2.kola VPK na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Július Macho, nar. 15.08.1979, bytom Hviezdoslavova 45/81, 955 01
Práznovce, vedenom pod spisovou značkou 27OdK/122/2019 v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta
v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 ZoKR vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj
súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty –
súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 (zverejnené v OV č. 212/2019 zo dňa 04.11.2019 pod číslom K095798).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 29.10.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 18.11.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty
zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 je
ukončené

V Nitre, dňa 19.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K099880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Macho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
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. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/122/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Július Macho, nar. 15.08.1979, bytom Hviezdoslavova 45/81, 955 01
Práznovce, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania (ďalej len „VPK“) na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty zapísaného do súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty – súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 (zverejnené v OV č. 196/2019 zo
dňa 10.10.2019 pod. č. K090533).
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. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 1204 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 1373;
Parcelné číslo: 559/2;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 20,00 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 561 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 740;
Parcelné číslo: 561/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/64 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 50,00 EUR
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku spolu: 70,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedený súbor nehnuteľného majetku menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade
s ust. §-u 167p ZoKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/122/2019 – nehnuteľnosti „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/122/2019 Július Macho – nehnuteľnosti - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 04.12.2019
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením,
ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 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. 05.12.2019 o 09.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
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LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty a nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v 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 19.11.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K099881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Persei Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Búč 155, 946 35 Búč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1973
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/205/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie SNP 56,
934 01
Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 ZKR, že
dňa 18.11.2019, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436, Slovenská republika v celkovej hodnote 1 935,77 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K099882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelemenová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1273/102 1273/102, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/179/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/179/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 30OdK/179/2019

spisová značka správcovského spisu

: 30OdK/179/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
01 Hurbanovo

: Eva Kelemenová, Podzáhradná 1273/102, 947

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 04.10.1963

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

.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty
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K099883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lendelová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ripňany 1, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/181/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/181/2019
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/181/2019

spisová značka správcovského spisu

: 29OdK/181/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
Veľké Ripňany

: Ľudmila Lendelová, Veľké Ripňany 273, 956 07

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 10.02.1961

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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

149

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

.................................................................
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K099884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petróczka Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1971
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/144/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/144/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Alena Petróczka, nar. 17.02.1971, bytom
Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Alena Petróczka, s miestom podnikania Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad
Hronom, IČO: 51 750 651 (ďalej len „Dlžník“), týmto na základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia
správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník
je vlastníkom majetku, ktorý bol zapísaný do Obchodného vestníka č. OV 161/2019 pod K073177 dňa
21.08.2019. Uvedený majetok bol v prebiehajúcom 2. kole verejného ponukového konania úspešne speňažený
a správca ho vyhodnotil v Obchodnom vestníku OV č. 205/2019 pod K093652 dňa 23.10.2019. Ponúknutá kúpna
cena však nepokryje náklady konkurzu. Na základe vyššie uvedeného, dlžník nie je vlastníkom ďalšieho majetku,
a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Alena Petróczka, nar. 17.02.1971, bytom Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad
Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Alena Petróczka, s miestom podnikania
Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 51 750 651, uznesením Okresného súdu
Nitra pod sp. zn. 32OdK/144/2019 zo dňa 07.08.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 156/2019 pod
K070676 dňa 14.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Alena Petróczka, nar. 17.02.1971, bytom Kamenica nad
Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Alena
Petróczka, s miestom podnikania Kamenica nad Hronom 528, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 51
750 651 zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K099885
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
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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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Oznámenie o vylúčením súpisovej zložky majetku

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/199/2019 – 20 zo dňa 12.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok 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 11.06.2015. Zároveň som bola uznesením
Okresného súdu Nitra č. k. 29OdK/199/2019 - 20zo dňa 12.09.2019 ustanovená do funkcie správcu dlžníka
(ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 181/2019 zo dňa 19.09.2019.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 20.09.2019.

Ako správca majetku 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 11.06.2015 v súlade
s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, oznamujem, vylučujem súpisovú zložku majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka
nakoľko sa uvedený majetok nepodarilo speňažiť v ani v treťom kole verejného ponukového konania
a teda prestal podliehať konkurzu:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
IT - Notebook

Výrobné číslo
J1N0GR03D81603B

Stav opotrebenia
Používaný

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
100,- Euro

IT - Tlačiareň

CNB6JDSC7T

Používaný

1/1

50,- Euro

K099886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwarz Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 423 / 175, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/203/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/203/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/203/2019-23 zo dňa 16.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Tomáš Schwarz, nar. 01.08.1990, trvale bytom SNP 423/175, 935 41 Tekovské Lužany. Zároveň
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som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23OdK/203/2019-23 zo dňa 16.09.2019 ustanovená do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 183/2019 zo
dňa 23.09.2019. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 24.09.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Tomáš Schwarz, nar. 01.08.1990, trvale bytom SNP 423/175, 935 41
Tekovské Lužany, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 08.02.2019 a vyhlásenia úpadcu zo dňa
30.09.2019 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Tomáš Schwarz, nar. 01.08.1990, trvale bytom
SNP 423/175, 935 41 Tekovské Lužany zrušuje.

K099887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cachovan Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2706 / 52, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/195/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/195/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Norbert Cachovan, nar.: 20.04.1983, trvale bytom: Eötvösova
2706/52, 945 01 Komárno, spisová značka: 31OdK/195/2019 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 19.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K099888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šoóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 30OdK/214/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca dlžníka: Tomáš Šoóš, nar. 20.06.1975, trvale bytom Čapašska 3785/10, 943 04
Obid, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v SLSP a.s. , číslo účtu: SK42 0900 0000
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0051 5815 5443. 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.

K099889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vičan Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1093 / 11, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/67/2015 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/67/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova tr. 62/30, 949 01 Nitra, ustanovený
do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka: Roman Vičan, nar. 22.01.1975, bytom Nitra, Nová č.
1093/11 týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

1.

2.

3.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne
územie Veľké Lovce, zapísaná na LV č. 385 ako parcela registra “C“ č. 251/2, 3 645,00
zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 486 m2, umiestnená v zastavanom území EUR
obce – spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne
územie Veľké Lovce, zapísaná na LV č. 385 ako parcela registra “C“ č. 251/3, záhrada 2
002,50
s výmerou 801 m2, umiestnená v zastavanom území obce – spoluvlastnícky podiel EUR
dlžníka 1/2
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Nové Zámky, obec Veľké Lovce, katastrálne
územie Veľké Lovce, zapísaná na LV č. 385 ako stavba rodinného domu postavená na 80 000,00
zemskom povrchu, so súpisným č. 464, na parcele č. 251/2 – spoluvlastnícky podiel EUR
dlžníka 1/2

Deň a dôvod zapísania majetku
19.11.2019
§ 67 ods. 1 písm. b) a § 63 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii
19.11.2019
§ 67 ods. 1 písm. b) a § 63 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii
19.11.2019
§ 67 ods. 1 písm. b) a § 63 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii

V Nitre, dňa 19.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K099890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šoóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 30OdK/214/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/214/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno,
dlžníka Tomáš Šoóš, nar. 20.06.1975, trvale bytom Čapašska 3785/10, 943 04 Obid, v zmysle ust. § 85 odsek 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 10, 945 01
Komárno, počas stránkových hodín, v pracovných dňoch Po - Pia od 09.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0905 958 478.

K099891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šoóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 30OdK/214/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/214/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca
dlžníka JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, dlžníka Tomáš Šoóš,
nar. 20.06.1975, trvale bytom Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
( ďalej len „dlžník“), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/214/2019-21 zo dňa
15.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Ľubomíra Beňová, správca, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. V
jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Nitra, Štúrova 6, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu
konania 30OdK/214/2019. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci
po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o
zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a
sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. č. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Tomáš Šoóš, born 20.06.1975, adress Čapašská 3785/10, 94304 Obid
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 30OdK/214/2019-21 dated on 15.11.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. The bankruptcy procedure was declared as of date when this resolution of the District Court was published
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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in Obchodný vestník. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred
to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Ľubomíra Beňová,
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 30OdK/214/2019. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case of secured
claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within
the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section
filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The
registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered
in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill
the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or
dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the
registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is
not obvious from the business documentation of the Debtor.

JUDr. Ľubomíra Beňová, trustee of the bankrupt.

K099892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V.B.L.H. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hríbová 1906/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 935 057
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2011
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2011
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Zuzana Szabóová, správca úpadcu V.B.L.H. s.r.o. so sídlom v Komárne, Hríbová 14, IČO: 35 935 057 , v
zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre
nezabezpečených veriteľov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre zástupcu veriteľov a veriteľov pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľský výbor (zástupca veriteľov) a
každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť
u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive
a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.

V Nových Zámkoch dňa 19.11.2019
JUDr. Zuzana Szabóová

K099893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gregora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1812/34, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/176/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/176/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – nehnuteľnosti
ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Peter Gregora, nar. 06.08.1970, bytom
Hviezdoslavova 1812/34, 953 01 Zlaté Moravce, sp. zn.: 30OdK/176/2019 vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR I.
kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka – nehnuteľnosti, zapísanej v súpise oddelenej
podstaty, súpisová zložka č. 1, zverejnené v OV č. 214/2019 zo dňa 06.11.2019.
Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na info@insolvency.sk
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Peter Gregora - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.
2. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na
účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa
tohto bodu poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba
úspešného účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky
náklady predaja znáša úspešný záujemca.
7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená
osoba podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol
úspešný záujemca, správca záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní,
od uplatnenia práva oprávnenou osobou.

8. V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.

9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu
zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej
zálohy.

10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia
ponukového konania.
11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K099894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Čurgaliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrušovany 205, 965 13 Hrušovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.6.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/82/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/82/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 8.10.2018, č.k. 30OdK/82/2018,
konkurz na dlžníka Miroslava Čurgaliová, nar. 22.06.1974,rodné číslo XXXXXX/XXXX, bytom 949 01 Nitra, t.č.
Hrušovany 205, 95613 Hrušovany. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu :
Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421 (0)905328946, e-mail : office@majoran.sk. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.10.2018, č OV 198/2018, č. zverejnenie K077084.

Správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 17.12.2018, č.OV 242/2018, č. zverejnenia
K096026 súpis zisteného majetku dlžníka nasledovne :
Typ majetku

Názov

Byt a nebytový priestor

Štvorizbový byt v Nitre, v lokalite Chrenová, Ul. Za Humnami 43

Katastrálne údaje
Katastrálne územie Chrenová, List
vlastníctva číslo 1616,
Súpisné číslo 732 na parcela číslo.
274,275,276,277,278,279
Vchod č. 43, 1. Poschodie, byt č. 2

Podiel na spoločných častiach a
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
zariadeniach
85/7459
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.
Typ majetku
Názov
Katastrálne údaje
Pozemok s parcelným číslom 274 o výmere 210 m2 - zastavané
Katastrálne územie Chrenová,
Pozemok
plochy a nádvoria, na ktorom je zriadený bytový dom so súpisným
vlastníctva číslo 1616,
číslom 733
Podiel na pozemku
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
85/7459
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.
Typ majetku
Názov
Katastrálne údaje
Pozemok s parcelným číslom 275 o výmere 210 m2 - zastavané
Katastrálne územie Chrenová,
Pozemok
plochy a nádvoria, na ktorom je zriadený bytový dom so súpisným
vlastníctva číslo 1616,
číslom 733
Podiel na pozemku
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
85/7459
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.
Typ majetku
Názov
Katastrálne údaje
Pozemok s parcelným číslom 276 o výmere 210 m2 - zastavané
Katastrálne územie Chrenová,
Pozemok
plochy a nádvoria, na ktorom je zriadený bytový dom so súpisným
vlastníctva číslo 1616,
číslom 733
Podiel na pozemku
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
85/7459
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.
Typ majetku
Názov
Katastrálne údaje
Pozemok s parcelným číslom 277 o výmere 211 m2 - zastavané
Katastrálne územie Chrenová,
Pozemok
plochy a nádvoria, na ktorom je zriadený bytový dom so súpisným
vlastníctva číslo 1616,
číslom 733
Podiel na pozemku
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
85/7459
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.
Typ majetku
Názov
Katastrálne údaje
Pozemok s parcelným číslom 278 o výmere 211 m2 - zastavané
Katastrálne územie Chrenová,
Pozemok
plochy a nádvoria, na ktorom je zriadený bytový dom so súpisným
vlastníctva číslo 1616,
číslom 733
Podiel na pozemku
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
85/7459
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.
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Názov
Katastrálne údaje
Pozemok s parcelným číslom 279 o výmere 211 m2 - zastavané
Katastrálne územie Chrenová,
plochy a nádvoria, na ktorom je zriadený bytový dom so súpisným
vlastníctva číslo 1616,
číslom 733
Z toho Vlastnícky podiel Dlžníčky
Ťarchy na majetku
1/10, Slovom: jedna desatina
K podielu Dlžníčky bez zápisu.

Pozemok

List

Podiel na pozemku
85/7459
Súpisová hodnota celého bytu s
Ocenenie majetku
pozemkami
Za
celý
byt
s príslušnými
podielmi
na
pozemkoch
Majetok ocenil správca tak, že vychádzal z ceny uvedenej v Uznesení Okresného súdu Nitra, č.k.
92.000,00 €
9D/168/2017, Dnot 154/2017.
Za podiel dlžníčky
9.200,00 €

Dlžník si v zmysle ust. § 166d zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), uplatnil na
vyššie popísanú nehnuteľnosť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydliepričom z ust. §
166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj
jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku.
V zmysle ust. § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie Dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia Dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu Dlžníka k jeho obydliu, teda v tomto
prípade 1/10. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z.
sumu 10.000,00 €.
V zmysle ust. § 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“.
Z uvedeného vyplýva, že obydlie Dlžníka, na ktoré si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno
speňažiť len v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov speňaženia možno Dlžníkovi poskytnúť zo speňaženia
sumu 10.000,00 €.
Správca konkurznej podstaty vyššie uvedené nehnuteľnosti predstavujúce nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia odhadom ocenil správca tak, že vychádzal z ceny uvedenej v Uznesení Okresného súdu Nitra, č.k.
9D/168/2017, Dnot 154/2017 a takto cenu majetku určil na 92.000.000,00 €. Dlžníkov spoluvlastnícky podiel 1/10
teda predstavuje hodnotu 9.200,00 €.
Iný majetok správca nezistil.
Na základe vyššie uvedených skutočností, ak žiadny z veriteľov nepredloží správcovi znalecký posudok (ktorého
hodnota bude vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a bude spĺňať všetky podmienky na zapísanie
majetku do konkurznej podstaty) vyššie uvedených nehnuteľností spolu s úhradou preddavku na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby v lehote 30 dní odo dňa uverejnenie tohto oznámenia, konkurz vyhlásený
na majetok Dlžníka bude ukončený v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR.
JUDr. Jozef Majorán

K099895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šoóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 30OdK/214/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/214/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka
Tomáš Šoóš, nar. 20.06.1975, trvale bytom Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Registrácia

Súpisová
hodnota
majetku
Majetkový podiel vo výške 100% na základnom imaní spoločnosti MASZA , s. r. o., so Obchodný register Okresného 6639,- Euro
sídlom Čapášska 10, 943 04 Štúrovo – Obid, IČO: 36 355 313, spoločnosť zapísaná súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 18029/N
18029/N

K099896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šoóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: S 1485 30OdK/214/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/214/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Šoóš, nar. 20.06.1975, trvale bytom
Čapašska 3785/10, 943 04 Obid
č. k.: OS Nitra 30OdK/214/2019, 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 I . kolo verejné ponukové
konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka 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 inej majetkovej hodnoty

Registrácia

Súpisová
hodnota
majetku
Majetkový podiel vo výške 100% na základnom imaní spoločnosti MASZA , s. r. o., so Obchodný register Okresného 6639,- Euro
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sídlom Čapášska 10, 943 04 Štúrovo – Obid, IČO: 36 355 313, spoločnosť zapísaná súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 18029/N
18029/N

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 19.11.2019. V I. kole verejného
ponukového konaniaje stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky I. kola verejného ponukového konania pre predaj Inej majetkovej hodnoty 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/214/2019- neotvárať", do 10.12.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 10.12.2019 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 10.12.2019 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

K099897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 499 / 18, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/143/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/143/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 29OdK/143/2019 zo dňa 14.8.2019 konkurz na
majetok dlžníka : Angelika Slobodová, nar. 13.07.1971, bytom Jánošíkova 18, 941 11 Palárikovo a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01
Nové Zámky. Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 161/2019 dňa 21.8.2019.
Podľa Vyjadrenia dlžníka zo dňa 27.8.2019 a 18.11.2019, zoznamu majetku zo dňa 6.6.2019 priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Angelika Slobodová, nar. 13.07.1971,
bytom Jánošíkova 18, 941 11 Palárikovo k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Angelika Slobodová, nar. 13.07.1971, bytom
Jánošíkova 18, 941 11 Palárikovo vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 29OdK/143/2019, v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 19.11.2019

K099898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Železník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 651 / 73, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/203/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/203/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 17.9.2019 v právnej veci č. k. 32OdK/203/2019 majetok dlžníka
: Ján Železník, nar. 25.11.1974, bytom Svätého Štefana 651/73, 943 01 Štúrovo, v zmysle § 167j ods. 1 a § 76
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamujem, že
nebol zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 32OdK/203/2019 nie je možné
vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 19.11.2019

K099899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Neviďanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 502/225, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/199/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/199/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 13. 09. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zdenka
Neviďanská, nar. 09. 05. 1958, bytom: Štefánikova 502/225, 956 31 Krušovce. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra. Uznesenie
súdu bolo zverejnené dňa 19. 09. 2019 v Obchodnom vestníku 181/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Zdenka Neviďanská, nar. 09. 05. 1958, bytom: Štefánikova 502/225,
956 31 Krušovce, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 19. 11. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K099900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 13.12.2018, č.k. 27OdK/244/2018,
konkurz na dlžníka František Kovács, nar. 17.10.1960, bytom Salka 110, 94361 Salka. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2018, č
OV 245/2018, č. zverejnenie K097248.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 22.2.2019, č.OV 38/2019, č. zverejnenia
K016363 s opravami zápis zverejnenými v Obchodnom vestníku dňa 22.2.2019, č.OV 38/2019, č. zverejnenia
K016372 a dňa 23.10.2019 č.OV 205/2019, č. zverejnenia K093662 súpis zisteného majetku dlžníka medzi iným
aj nasledovne :
Typ
majetku
Pozemok
C KN
intravilán
Pozemok
C KN
intravilán
Typ
majetku

Stavba

Typ
majetku

Názov

Druh pozemku

Pozemok
na Zastavané
ktorom
sa plochy
nachádza stavba nádvoria

Výmera
[m2]

a 81

Názov
katastrálneho
územia

Obec
Dvory
Žitavou

nad Dvory
Žitavou

nad

Dvory
Žitavou

nad Dvory
Žitavou

nad

Vinica

Vinice

215

Názov

Obec

Názov
Súpisné
katastrálneho
číslo
územia

Rodinný dom

Názov

Pozemok C
Spoločný
KN
dvor
intravilán

Dvory
Žitavou

Druh pozemku

nad

1402

Výmera
[m2]

Zastavané plochy
473
a nádvoria

Dvory
Žitavou

Obec

Číslo
vlastníctva

nad

1134

Názov
katastrálneho
územia

Číslo LV

Číslo
parcely

Spoluvlast.
Poznámka
podiel dlžníka

1134

3178

1/64

1134

3181

1/64

Podiel
listu Číslo
dlžníka
parcely
pod B/9

3178

1/64

Číslo Číslo
LV
parcely

Dvory nad
Dvory nad Žitavou 1135
Žitavou

3177/1

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

Spoluvlast.
podiel dlžníka
1/128

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

Poznámka
Spoločný
dvor
k domu na LV 1134

Dlžník si v zmysle ust. § 166d zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), uplatnil na
vyššie popísanú nehnuteľnosť nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie, pričom z ust. §
166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj
jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a priľahlého pozemku.
V zmysle ust. § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie Dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia Dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu Dlžníka k jeho obydliu, teda v tomto
prípade 1/64 a v prípade spoločného dvora 1/128. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v
zmysle § 1 nariadenia vlády č. 45/2017 Z. z. sumu 10.000,00 €.
V zmysle ust. § 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“.
Z uvedeného vyplýva, že obydlie Dlžníka, na ktoré si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia možno
speňažiť len v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov speňaženia možno Dlžníkovi poskytnúť zo speňaženia
sumu 10.000,00 €.
Správca konkurznej podstaty vyššie uvedené nehnuteľnosti predstavujúce nepostihnuteľnú hodnotu
obydlia neoceňoval, nakoľko ako vyplýva z fotodokumentácie, je v dezolátnom stave. Z uvedeného je
zrejmé, že taký malý spoluvlastnícky podiel Dlžníka na nehnuteľnosti nemôže dosiahnuť ani hodnotu
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia.
Správca zistil aj iný majetok, na ktorý sa ale nepostihnuteľná hodnota obydlia nevzťahuje. Tento majetok
speňažuje v ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Na základe vyššie uvedených skutočností, ak žiadny z veriteľov nepredloží správcovi znalecký posudok na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

164

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

vyššie popísanú domovú nehnuteľnosť vrátane zastavaného a priľahlého pozemku, podľa ktorého hodnota tejto
nehnuteľnosti bude dostatočne vysoká, aby podiel dlžníka spĺňal vyššie popísané podmienky speňažovania
v lehote do úspešného alebo neúspešného ponukového konania na zostávajúci majetok, najmenej však
30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, bude sa považovať uvedený majetok na nespeňažiteľný
a správca bude postupovať v zmysle ZKR a v závislosti od speňaženia zostávajúceho majetku.
JUDr. Jozef Majorán

K099901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gedayová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 135/4, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/75/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/75/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Eva Gedayová, nar. 24.06.1977, bytom Tokajská 135/4, 94901 Nitra (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Súpisová
v€

Popis

Právny dôvod vzniku

Peňažná
pohľadávka

Rozsudok Okresného súdu Nitra, sp. zn 10C/42/2011 zo dňa 29.10.2012, ktorý nadobudol
16 596,96 €
právoplatnosť dňa 27.12.2012

hodnota

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K099902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagyová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivá 911/7, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/191/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/191/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 9.9.2019 v právnej veci č. k. 23OdK/191/2019 majetok dlžníka :
Eva Nagyová, nar. 05.01.1969, bytom Krivá 911/7, 941 31 Dvory nad Žitavou, v zmysle § 167j ods. 1 a § 76 ods.
2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamujem, že nebol
zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 23OdK/191/2019 nie je možné
vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - 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

165

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

V Nových Zámkoch dňa 18.11.2019

K099903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Morvaiová Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný Most 558, 943 58 Kamenný Most
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/109/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 16.07.2019, sp. zn. 30OdK/109/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 140/2019 zo dňa 23.07.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Klaudia Morvaiová, nar.
28.05.1980, bytom Kamenný Most 558, 943 58 Kamenný Most (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (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 Klaudia Morvaiová, nar. 28.05.1980, bytom
Kamenný Most 558, 943 58 Kamenný Most končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K099904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Keresteš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Obdokovce 195, 951 02 Dolné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1984
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/126/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/126/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 26.07.2019, sp. zn. 32OdK/126/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 148/2019 zo dňa 02.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Keresteš, nar.
06.03.1984, bytom Dolné Obdokovce 195, 951 02 Dolné Obdokovce (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol
ustanovený správca JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (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 Jozef Keresteš, nar. 06.03.1984, bytom
Dolné Obdokovce 195, 951 02 Dolné Obdokovce končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Ondrej Brláš, správca

K099905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Csonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Katarína Csonková, nar. 22.6.1969, bytom Kostolné námestie 452/2, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/106/2019 S296, oznamuje, že 3. kolo verejného ponukového
konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 7.11.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo
všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo čiastočne úspešné, nakoľko správca akceptoval najvýhodnejšiu
ponuku z prihlásených záujemcov, ktorí prejavili záujem o kúpu nehnuteľného majetku.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K099906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Špaňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/30/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Ing. Peter Špaňo, nar. 30.9.1967, bytom Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 29OdK/30/2019 S296, oznamuje, že 1. kolo verejného ponukového
konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 7.11.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo
všeobecnej podstate majetku dlžníka (len pohľadávky), bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K099907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Špaňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/30/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Ing. Peter Špaňo, nar. 30.9.1967, bytom Hradná 4154/45, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, pod
spisovou značkou správcovského spisu 29OdK/30/2019 S296, v súlade s ust. § 167p, § 167q zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

168

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy
prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 123/2019 dňa
27.6.2019 (len pohľadávka).
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 29OdK/30/2019- neotvárať", do 5.12.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v
deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 5.12.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 5.12.2019
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s prevodom pohľadávky znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca
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K099908
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Iveta Hudcová, nar. 24.5.1968, bytom Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/171/2019 S296, oznamuje, že 1. kolo verejného ponukového konania
zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 5.11.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej
podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K099909
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Iveta Hudcová, nar. 24.5.1968, bytom Rákocziho 237/24, 945 01 Komárno, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 31OdK/171/2019 S296, v súlade s ust. § 167n zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa
28.10.2019.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 31OdK/171/2019 - neotvárať", do 5.12.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 5.12.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 5.12.2019
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním nehnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K099910
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29OdK/174/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 1321, správca konkurznej podstaty dlžníka – Nikoleta Balogová, nar. 3.10.1988, bytom Klasov 442, 951 53
Klasov, Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 29OdK/174/2019 S1321, oznamuje, že
1. kolo verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 5.11.2019 na predaj
majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil
žiaden záujemca.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K099911
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka – Nikoleta
Balogová, nar. 3.10.1988, bytom Klasov 442, 951 53 Klasov, Slovenská republika, pod spisovou značkou
správcovského spisu 29OdK/174/2019 S1321, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím
ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 208/2019 dňa
28.10.2019.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu – Ing. Aneta Ponesz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením "PONUKA konkurz 29OdK/174/2019 - neotvárať", do 5.12.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a
hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 5.12.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 5.12.2019
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0908 764124, príp. cez e-mail:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K099912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elements Production, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 13 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 940 499
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2017 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca úpadcu: Elements Production, s. r. o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 46 940 499, sp.
zn. 32K/27/2017, týmto oznamuje aktualizáciu súp. položky por. č. 230 patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty
majetku Úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Por. Dlžník
Právny dôvod vzniku
Hodnota
č.
230. Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s.
Novozistený preplatok na zdravotnom poistení zistený z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
krajská pobočka Nitra za rok 2018 ponížený o neoprávnenú časť preplatku v sume 84,00 Eur, ktorý bol vrátený na základe 121,73
Mostná 58, P.O.Box výzvy na účet VŠZP
EUR
11 B
949 01 Nitra 1

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

K099913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Cibulyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/91/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Silvia Cibulyová, nar. 04.08.1979, bytom Dolné
Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú hnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 171/2019 dňa 05.09.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl.
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb.
výroby
OPEL CORSA 1,2I, VIN: W0L00073T6035868, ŠPZ: LV409EA,
1 stav tachometra 268 983 km
použitá
1995
2 Zlatá retiazka, hmotnosť: 1,76g, punc: 750/1000
použitá
2006
3

Televízor Samsung UE48JU6472U

použitá

2014

rok Súpisová
hodnota
250,00 €
123,20 €
200,00 €

Poznámka.
STK
a EK
platí
18.09.2019
žiadna
žiadna,
obsahuje
príslušenstvo

Podmienky 2. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú hnuteľné veci:
1. OPEL CORSA 1,2I, VIN: W0L00073T6035868, ŠPZ: LV409EA, stav tachometra 268 983 km,
rok výroby 1995, STK a EK platí 18.09.2019;
2. Zlatá retiazka, hmotnosť: 1,76g, punc: 750/1000, rok výroby 2006,
3. Televízor Samsung UE48JU6472U, rok výroby 2014, obsahuje príslušenstvo.
§ Hnuteľné veci sa speňažujú samostatne.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 23OdK/91/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena:
· Položka 1 - nesmie byť nižšia ako: 187,50 €,
· Položka 2 - nesmie byť nižšia ako: 92,40 €,
· Položka 3 - nesmie byť nižšia ako: 150,00 €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
23OdK/91/2019 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K099914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Cibulyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/91/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/91/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE VŠEOBECNEJ PODSTATY
Typ súpisovej zložky:
P. č. Č. účtu / Kód banky
1.
2901307180/8330

Pohľadávka z účtu
Popis
Zostatok bankovom účte ku dňu vyhlásenia konkurzu.

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

Mena
EUR

Suma
236,67

Súpisová hodnota
236,67

12.11.2019
§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K099915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Druhé kolo verejnej ponuky na odpredaj nehnuteľností
v konkurze, ktorý vyhlásil Okresný súd v Nitre uznesením zo dňa zo dňa 13.12.2018, č.k. 27OdK/244/2018,
konkurz na dlžníka František Kovács, nar. 17.10.1960, bytom Salka 110, 94361 Salka. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2018, č
OV 245/2018, č. zverejnenie K097248.
Konkurz bol vyhlásený v zmysle Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení – Zákon o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR).
Správca konkurznej podstaty zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 22.2.2019, č.OV 38/2019, č. zverejnenia
K016363 s opravami zápisu zverejnenými v Obchodnom vestníku dňa 22.2.2019, č.OV 38/2019, č. zverejnenia
K016372 a dňa 23.10.2019 č.OV 205/2019, č. zverejnenia K093662 súpis zisteného majetku dlžníka medzi iným
aj nasledovne :
Typ majetku
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán
Typ majetku
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán
Pozemok E KN
extravilán

Druh pozemku

Výmera [m2]

Obec

Názov KÚ

Číslo LV Číslo parcely

Podiel dlžníka

Trvalé trávne porasty

1036

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

3156

2021

3/24

Orná pôda

831

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

3156

2022

3/24

Trvalé trávne porasty

518

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

3156

7435

3/24

Orná pôda

5093

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

3156

7436

3/24

Druh pozemku

Výmera [m2]

Obec

Názov KÚ

Číslo LV Číslo parcely

Podiel dlžníka

Trvalé trávne porasty

1431

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

5375

2023

3/24

Orná pôda

2417

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

5375

2024

3/24

Orná pôda

3327

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

5375

7434

3/24

Trvalé trávne porasty

1701

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

5375

7437

3/24

Orná pôda

5906

Dvory nad Žitavou

Dvory nad Žitavou

5375

7438

3/24

Na pozemkoch na LV č.5375 je zriadené vecné bremeno nasledovne :
Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816
47Bratislava podľa geometrického plánu č. 47 029 102 - 605/2013 na pozemku s parc. č. 7438 týkajúce sa
elektroenergetického zariadenia: 1x22 kV VN linka č. 266 na trase Rz Levice- Rz Nové Zámky- Z 593/14
Zriadenie vecného bremena podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v
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spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36361518, Bratislava podľa geometrického plánu č .
47029102-614/2013 na pozemok p.č. 7437, 7438 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kV VN linka č.
1056 na trase Rz Nové Zámky-TS ČS Branovo zo dňa 17.1.2014- Z 595/14
Podľa § 167n ZKR - Speňaženie nehnuteľnosti
(1) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za primeraného použitia
osobitného predpisu.8) Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží ako
hnuteľnú vec.
Podľa § 4b Vyhlášky č. 655/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v platnom znení Nehnuteľnosť menšej hodnoty
Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo
spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za
nehnuteľnosť menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo
vzťahu ku ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.
Podľa § 167p ZKR - Speňaženie hnuteľných vecí
1) Hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov majetku v
ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka
na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
(2) Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní
od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
(3) Na písomný pokyn zástupcu veriteľov alebo dotknutého zabezpečeného veriteľa správca speňaží hnuteľné
veci aj iným spôsobom. Ak je dotknutých zabezpečených veriteľov viac, písomný pokyn je oprávnený uložiť ten,
ktorého zabezpečovacie právo je v poradí najskoršie.
§ 167s - Predkupné právo
Pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva
zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
§ 140 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení – Občiansky zákonník
Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej
osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel
pomerne podľa veľkosti podielov.
Z vyššie uvedených dôvodov správca týmto ponúka na odpredaj vyššie popísané nehnuteľnosti
nasledovne :
Nehnuteľnosti E KN na LV č. 3156 a 5375 ako jednotlivé parcely v podiele náležiace dlžníkovi, to všetko
verejným ponukovým konaním zverejneným v Obchodnom vestníku za týchto podmienok :
·
·

Ponuka sa zasiela do 20 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky na odpredaj v Obchodnom vestníku.
Za prvý deň lehoty sa počíta deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia toho ktorého kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku a posledný deň ponuky je dvadsiaty deň vrátane. Ak padne posledný deň
lehoty na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, posledným dňom je nasledujúci pracovný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň (vrátane).
Na ponuku doručenú po uplynutí lehoty sa prihliada tak, že sa započíta ako ponuka uplatnená v ďalšom
kole ponukového konania, pokiaľ ďalšie kolo bude vyhlásené.
Ponuku musí záujemca zaslať písomne na adresu správcu : JUDr. Jozef Majorán, konkurzný
správca, Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, inak sa na ponuku neprihliada.
V ponuke musí byť uvedená identifikácia záujemcu tak, že u fyzickej osoby musí byť uvedené meno a
priezvisko, bydlisko a dátum narodenia a u fyzickej osoby, ktorá prejaví záujem o odkúpenie ako
podnikateľ obchodné meno, miesto podnikania, IČO a u právnickej osoby obchodné meno, sídlo a IČO,
Inak sa na ponuku neprihliada. Správca odporúča v ponuke uviesť operatívny kontakt – telefónne číslo
a aj mailový kontakt.
Ponuka musí obsahovať presné vymedzenie nehnuteľnosti a to vymedzením parcelného čísla tak,
aby nebolo možné zameniť si úmysel záujemcu vyjadrený v písomnej ponuke.
Pri každej parcele je záujemca povinný uviesť cenovú ponuku, za akú je ochotný ju odkúpiť, inak sa
na ponuku neprihliada.
Prednosť má vyššia cena tej ktorej parcely o ktorú záujemca prejaví záujem. Ak ponúkne rovnakú
cenu za tú ktorú parcelu osoba so zákonným predkupným právom, má právo na odkúpenie tejto
parcely za podmienok stanovených osobitným predpisom. Ak prejaví záujem o odkúpenie viacerých
parciel, alebo celého súboru nehnuteľností osoba majúca zákonné predkupné právo a ponúkaná
suma týchto viacerých parciel alebo celého súboru bude vyššia, ako ponúkaná cena všetkých
parciel, o ktoré prejaví záujemca záujem, má osoba so zákonným predkupným právom prednosť
na odkúpenie aj tých parciel, pri ktorých ponúkne menšiu cenu.
Pokiaľ viac záujemcov poskytne rovnakú cenu a o odkúpenie neprejaví záujem osoba majúca zákonné
predkupné právo podľa vyššie uvedených podmienok, rozhoduje sa žrebom správcu.
Ponuka musí obsahovať záväzok zložiť na účet správcu celú ponúkanú sumu za všetky nehnuteľnosti
a to bez zbytočného odkladu po oznámení záujemcovi zo strany správcu, že je úspešným
záujemcom. Bez zloženia zálohy v plnom rozsahu správca Zmluvu o prevode majetku neuzatvorí. Ak
nebude zložená záloha na kúpnu cenu ani v ďalšej primeranej lehote poskytnutej správcom, alebo ak
správca nebude vedieť kontaktovať záujemcu na adrese uvedenej v ponuke, považuje sa toto kolo za
zmarené a správca pristupuje k vyhláseniu ďalšieho kola ponukového konania.
Písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, inak sa na ponuku neprihliada. Obsahom
prehlásenia je že :
o sa záujemca zaväzuje znášať náklady na správny poplatok z návrhu na zápis do katastra
nehnuteľností,
o že záujemca si nehnuteľnosti prehliadol na mape určeného operátu a na katastrálnej mape,
na príslušnom liste vlastníctva a že je mu ich stav známy z týchto údajov a má o ne záujem
tak ako ležia bez ďalších podmienok,
o že záujemca prijíma všetky podmienky ponukového konania tak, ako boli zverejnené a to
bezvýhradne.
Správca si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a to ani keby spĺňala všetky náležitosti, čo
potenciálny záujemca berie na vedomie bez výhrad podaním ponuky.
V prípade, ak nebude z dôvodov na strane správcu možné vykonať prevod a prepis na príslušných
inštitúciách, správca vráti záujemcovi finančné sumy, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk správca všetky ponuky naraz otvorí do 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Následne správca oboznámi osoby so zákonným predkupným
právom, či sú ochotné akceptovať najvyššiu predloženú ponuku, pokiaľ už tieto osoby nepodali vyššiu
ponuku ako záujemca s najvyššou ponukou. Pokiaľ už osoba majúca zákonné predkupné právo podala
ponuku, ktorá je vyššia, ako najvyššia ponuka záujemcu, vykoná správca prevod na túto osobu za cenu,
ktorá je vyššia.
Správca po zistení záujmu osôb majúcich predkupné právo vykoná nasledovné :
o V prípade prejavenia záujmu osôb majúcich predkupné právo uhradiť cenu najvyššej
ponuky, alebo vyššiu cenu, ako je najvyššia ponuka, správca oznámi túto skutočnosť
záujemcom vo vyhodnotení ponukového konania a pristúpi k zatvoreniu zmluvy o prevode
s osobami majúcimi predkupné právo. Túto skutočnosť správca oznámi záujemcom vo
vyhodnotení ponukového konania.
o V prípade, ak osoby majúce zákonné predkupné právo neprejavia záujem uhradiť cenu vo
výške najvyššej ponuky v ponukovom konaní, správca oznámi záujemcovi s najvyššou
ponukou že uspel vo vyhodnotení ponukového konania. Súčasne mu oznámi bankové
údaje na zloženie ponúkanej sumy ako zálohy.
Okrem prípadu, ak je výslovne uvedené, že sa na ponuku neprihliada, správca môže v prípade iných
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nejasností požiadať záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie. Pokiaľ záujemca v stanovenej lehote
nevysvetlí alebo nedoplní ponuku tak, ako bude správca žiadať, na ponuku sa neprihliada.
V prípade, ak nebude doručená ani jedna ponuka, alebo sa na ponuku nebude prihliadať, alebo bude
ponuka inak zmarená, správca bez meškania vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.

Adresa vyhlasovateľovej správcovskej kancelárie je : JUDr. Jozef Majorán, správca, Ul. Ľ. Štúra č. 3, 934 01
Levice. Číslo telefónu : 0905 328 946. Mailová adresa : office@majoran.sk
JUDr. Jozef Majorán, správca

K099916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Monika Gombárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opletalova 1272/19, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1980
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Monika Gombárová, nar. 16.07.1980, bytom
Opletalova 1272/19, 946 51 Nesvady, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 31OdK/201/2019,
týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že do kancelárie správcu
bola doručená námietka správcu konkurznej podstaty Ing. Jana Fülöpová, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01
Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod č. S 1431 (ďalej len „Správca“) úpadcu Ondrej
Gombár, nar. 17.07.1978, bytrom Opletalova 1272/19, 946 51 Nesvady, voči zápisu majetku do súpisu
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 191/2019 dňa 03.10.2019, K088309, a to
voči nasledovnej súpisovej zložke majetku:
Typ súpisovej zložky:
Stavba
Parc. číslo * Popis stavby Súp. č. LV č. Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú.
2940/6
Rodinný dom 1272
3821 SR, Nesvady, Opletalova, 19, k.ú. Nesvady

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR *
1/1
32 000,00

Vyššie menovaný správca uvádza, že úpadca Ondrej Gombár a úpadca Mgr. Monika Gombárová,
ktorý nemajú vyporiadané BSM a danú nehnuteľnosť vlastnili ako bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Vzhľadom na ustanovenie § 167i ods. 1 zákona 7/2005 Z. z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) je správca za to, že v konkurzoch 23OdK/167/2019 a č.
31OdK/201/2019 (pôvodne pridelené na okresnom súde Trnava, sp, zn. : 36OdK/290/2019) došlo k stretu
viacerých konkurzov a v tom prípade sa zápis do súpisu majetku riadi poradím podania návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
Podľa informácií, poskytnutých Centrom právnej pomoci, kancelária Komárno, boli návrhy na vyhlásenie
konkurzu podané na príslušný súd a prijaté na začatie konania nasledovne:
Konanie v právnej veci Ondrej Gombár, sp. zn. 23OdK/167/2019 dňa 8.8.2019 o 7:49:19 hodine.
Konanie v právnej veci Mgr. Monika Gombárová, sp. zn. 36OdK/290/2019 dňa 8.8.2019 o 8:53:00 hodine.
Z daných skutočností teda vyplýva, že návrh dlžníka Ondrej Gombár, spisová značka 23OdK/167/2019
bol ako návrh na vyhlásenie konkurzu podaný skôr a daná nehnuteľnosť zapísaná v Obchodnom vestníku č.
191/2019, zo dňa 03/10/2019 ako Súpis všeobecnej podstaty, nepatri do tohto konkurzu a preto správca žiadam o
jeho vylúčenie so súpisu majetku.
Upozorňujeme veriteľov, že v zmysle ust. § 167 j ods. 2 druhá a tretia veta ZKR ak ktorýkoľvek veriteľ
prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý
trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky neurobí, správca majetok zo Súpisu vylúči.
LEGES Recovery k.s., správca

K099917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Lendel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1959
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/191/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/191/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
stavba
popis
RD.DOM
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
súpisné číslo
273
parcelové číslo
215
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
7.500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
pozemok
druh
Záhrada
výmera v m²
169
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
212/2
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
760,00 EUR
majetku v EUR
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19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
72
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
213/1
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
450,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
36
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
213/2
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
225,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 5
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
432
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
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Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
214
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
2.700,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 6
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
82
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
215
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
512,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 7
pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
126
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
217/2
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
780,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 8
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pozemok
druh
Zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m²
246
štát
Slovenská republika
obec
Veľké Ripňany
názov
katastrálneho
Veľké Ripňany
územia
číslo listu vlastníctva
14
parcelové číslo
217/3
spoluvlastnícky
podiel
1/4
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1.500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
19.11.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu
dôvod vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.

K099918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petkopet s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 359
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2013 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení Oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť
rozvrh z oddelenej podstaty
LexCreditor k.s., správca úpadcu: Petkopet s.r.o., so sídlom Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 36 739 359,
týmto oznamuje, že zrušuje Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere
zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 218/2019 vydanom
dňa 12.11.2019.
LexCreditor k.s.

K099919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Spevár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 162/9, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/165/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Dátum zápisu: 19.11.2019
Veriteľ: Krajský súd v Bratislave, sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihlásená suma spolu: 16,50 €
Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona 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
Mgr. Peter Páll, správca

Nitre

dňa

19.11.2019

K099920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lörincz Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá 54, 935 51 Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/124/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/124/2019
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. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alexander Lörincz, nar. 12.11.1974, bytom Turá 54, 935 51 Turá, 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 12.11.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO:
36284831
36284831
36284831
36284831
36284831
36284831
36284831
36284831
36284831
36284831

Ulica:
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova
Karadžičova

Číslo:
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

PSČ:
814 53
814 53
814 53
814 53
814 53
814 53
814 53
814 53
814 53
814 53

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
198,62 €
519,12 €
192,69 €
360,33 €
494,38 €
259,25 €
10,31€
66,78 €
66,78€
66,78 €

JUDr. Martina Holečková, správca
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K099921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Elšík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 260/89, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/196/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/196/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca dlžníka Milan Elšík,
nar. 29.09.1984, bytom Staničná 260/89, 956 31 Krušovce, podnikajúci pod obchodným menom Milan Elšík
Diamond Marketing, s miestom podnikania Staničná 260/89, 956 31 Krušovce, IČO: 44 111 801 (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky prihlásené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ – DÔVERA zdravotná úpoisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SR, IČO:35942436
Prihlásená suma – 4786,25 €
Prihlásená suma – 200,00 €
V Nitre dňa 19.11.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K099922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenáková Timea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 238, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/72/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/72/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Dátum zápisu: 19.11.2019
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
IČO: 00 215 759
Prihlásená suma spolu: 16,50 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 19.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K099923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenáková Timea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 238, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/72/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/72/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Timea Červenáková, nar. 23.05.1974, bytom 943 55
Bruty 238, t.č. Pošta 2, 943 01 Štúrovo, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda
88, 949 03 Nitra Uznesením Okresného súdu Nitra pod č. k. 28OdK/72/2019 zo dňa 5. júna 2019. Vzhľadom k
tomu, že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 19.11.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K099924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príbovce 140, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/252/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/252/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zdenko Ivan, nar. 19.12.1986, bytom Príbovce
140, 038 42 Príbovce, do 21.09.2013 podnikajúceho pod obchodným menom Zdenko Ivan, s miestom podnikania
Príbovce 140, 038 42 Príbovce, IČO: 44 795 432, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZKR“), zverejňuje doplnenie súpisu majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku – pohľadávka
poradie súpisovej zložky majetku v
1
súpise všeobecnej podstaty:
celková suma a mena
289,29 EUR
právny dôvod vzniku:
Zrážka z príjmu dlžníka – mzdy za 8/2019
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica, Karlová, 038 15 Karlová, IČO: 00196533, zápis:
dlžník:
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Dr, vl. č. 162/L
súpisová hodnota majetku:
289,29 EUR
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR konkurzu podlieha zrážka z príjmu dlžníka za obdobie
vysvetlenie:
do vyhlásenia konkurzu.
deň vyhotovenia súpisu:
19.11.2019

V Ružomberku dňa 19.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K099925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamaj Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/273/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/273/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcel Šamaj, nar. 11.12.1983, bytom Ochodnica
544, 023 35 Ochodnica, do 21.07.2012 podnikajúceho pod obchodným menom Marcel Šamaj, s miestom
podnikania Ochodnica 544, 023 35 Ochodnica, IČO: 46 209 964, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto
oznamuje, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku dňa 19.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K099926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 128 / 4, 038 61 Lipovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/201/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania - hnuteľná vec
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Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Pavol Klein, nar. 20.08.1972, trvale bytom Obchodná 128/4, 038 61
Lipovec, do 17.01.2018 podnikajúci pod obchodným menom Pavol Klein, s miestom podnikania Obchodná 128,
038 61 Lipovec, IČO: 43 778 844, týmto s poukazom na ustanovenie § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku konkurznej podstaty zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 223/2019 zo dňa 19.11.2019, položka č. 1 a to:
Opis súpisovej zložky majetku – hnuteľná vec
poradie súpisovej zložky majetku v súpise
1
konkurznej podstaty:
Osobné motorové vozidlo zn. Lada Niva 4x4 S20 130/-/-, VIN: XTA21214021666140, druh
popis súpisovej zložky majetku:
karosérie: AB hatchback 3dv., farba: fialová, č./typ motora: 21214
rok výroby:
2002
stav opotrebovanosti:
Opotrebované, nepojazdné
súpisová hodnota majetku:
700,- EUR
deň vyhotovenia súpisu a dôvod zapísania
14.11.2019; vlastníctvo úpadcu
do súpisu:
Vozidlo sa nachádza v Lipovci. Fotodokumentácia a bližšie informácie o vozidle sa nachádzajú
poznámka:
v správcovskom spise.

Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznamu o vyhlásení
ponukového konania na adresu kancelárie správcu: Mgr. Richarda Koiša, MBA, správca, so sídlom kancelárie
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – KLEIN – NEOTVÁRAŤ
– 7OdK/201/2019“.
1. Ponuka musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
b. špecifikáciu majetku, o kúpu ktorého má záujem (súpisová zložka majetku),
c. výšku ponúkanej kúpnej ceny.
2. Zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny záujemca zloží na bankový účet správcu vedený v ČSOB
banke, a.s. číslo v tvare IBAN: SK26 7500 0000 0040 0775 4786, s uvedením variabilného symbolu 72012019, v
lehote na predkladanie ponúk.
3. Na ponuky, kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu alebo na ponuky, ktoré budú správcovi doručené po stanovenej lehote, sa neprihliada.
4. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
správcu.
5. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak si oprávnené osoby
neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu v zmysle ustanovenia
§ 167r ZKR.
6. Vyhlasovateľ – správca oboznamuje záujemcov, že ponúkaná hnuteľná vec sa predáva v stave, v akom je a
úspešný záujemca si túto vec preberie v stave, v akom je, na vlastné prepravné náklady. K predávanej hnuteľnej
veci nie je k dispozícii osvedčenie o evidencii vozidla, s čím sú spojené aj ďalšie náklady pri prepise, ktoré znáša
kupujúci.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
V Ružomberku 19.11.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

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

188

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

K099927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Alexander Barčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorová 3071/6, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1987
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/98/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/98/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Martin Alexander
Barčiak, nar. 21.12.1987, trvale bytom Javorová 3071/6, 010 07 Žilina, korešpondenčný adresa: Jura
Hronca 11, 010 15 Žilina (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 2OdK/98/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 19.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K099928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomírsky Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 48/28, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/122/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/122/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Róbert Ľubomírsky, nar.: 19.06.1972, trvale bytom: Partizánska
48/28, 038 21 Mošovce týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
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Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 19.11.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K099929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hýll Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmányho 517/20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/257/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/257/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Marián Hýll, nar.: 02.09.1982, trvale bytom: Kuzmányho 517/20, 036
01 Martin týmto oznamuje, že konkurz sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Správca počas trvania konkurzu realizoval úkony za účelom zistenia majetku dlžníka. Správca pri zisťovaní
majetku dlžníka vychádzal najmä z príloh návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, ako aj z vlastných šetrení za
súčinnosti príslušných orgánov. Na základe uvedených úkonov správca zistil, že dlžník ku dňu vyhlásenia
konkurzu nevlastnil žiadny hnuteľný ani nehnuteľný majetok, takže nevyhotovil súpis všeobecnej ani oddelenej
podstaty. Počas trvania konkurzu sa správca nedozvedel o žiadnom novom majetku, ktorý by mohol zahrnúť do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.
Poučenie:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzá podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
V Žiline dňa 19.11.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K099930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalovič Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 760, 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:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O UPUSTENÍ OD DRAŽBY
Dražobník : Dražby a aukcie, s.r.o., so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin,
IČO : 36 751 642, DIČ : 202 2355170
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo : 18739/L

oznamuje, že z dôvodu uvedeného v § 19 ods.1, písm. a) zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
upúšťa
od dobrovoľnej dražby č. 190048, zapísanej v NCrDr pod č. 403/2019, 3728/2019, a ktorá sa mala konať dňa
18.11.2019 o 10:00 hod. v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106.

Navrhovateľom dražby bol: JUDr. Marína Gallová – správca konkurznej podstaty
sídlo: Jilemnického 30, 036 01 Martin, správca 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

Predmetom dražby mali byť:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Rosina, katastrálne územie Rosina, Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor:
na LV č. 244 ako:
- stavba – polyfunkčný dom súp. č. 897, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1465/3, v podiele 1/1,
pozemok
–
parcela
C-KN
parc.
č.
1464/4
o
výmere
66
m2,
druh
pozemku
záhrada,
v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/2 o výmere 6 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/3 o výmere 289 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/4 o výmere 26 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/5 o výmere 20 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1465/6 o výmere 204 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1706/4 o výmere 94 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
na LV č. 4209 ako:
- stavba – garáž súp. č. 879, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 1462/2, v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1462/2 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/4,
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- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1462/3 o výmere 80 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok – parcela C-KN parc. č. 1462/4 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/4.

Podľa § 19 ods.1, písm. a) zák.č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je dražobník povinný upustiť od
dražby najneskôr do jej začatia na základe písomnej žiadosti navrhovateľa.

Toto oznámenie bude doručené osobám uvedeným v § 17 ods.5 zák. č.527/2002 Z.z. v súlade s 19 ods.3 zák. č.
527/2002 Z.z.

JUDr. Marína Gallová

K099931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Jankovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1972
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/102/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/102/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Patrik Jankovič, nar. 14.04.1972, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina, týmto oznamuje, že zo zoznamu majetku priloženého úpadcom k návrhu na vyhlásenie
konkurzu (ust. §167 ods. c ZKR), vyjadrenia úpadcu ako i zistení správcu (ust. §166 i ZKR) vyplýva, že úpadca
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR), konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Patrik Jankovič, nar. 14.04.1972, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina (sp. zn. 9OdK/102/2019) v zmysle ust. 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Žilina, dňa 19.11.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K099932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Čordáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maše Haľamovej 4413/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/293/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Jaroslav Plichta, správca dlžníka Roman Čordáš, nar. 26.09.1996, bytom Maše Haľamovej 4413/7, 036 01
Martin, zverejňuje v súlade s ustanovením § 167q ods.3) Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v účinnom znení oznam o vyhlásení II. kola ponukového konania na majetok zverejnený v Obchodnom vestníku
č.194/2019 zo dňa 08.10.2019 pod položkou K089616:
Spol.
Typ súpisovej
podiel
č. zložky majetku Názov/popis súpisovej položky
dlžníka
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti LUXUSS, s.r.o., so
sídlom Košútska 8/17, 036 01 Martin , IČO:47 003 979, register:
iná
majetková Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo 58325/L, Oddiel:
1 hodnota
Sro.
1/1

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti
prospech

v

5 000,00 €

Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku,
s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 90% súpisnej hodnoty majetku.
Ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti,u záujemcu právnickej
osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponuk je 10 kalendarnych dni od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č.SK93 1100 0000 0026 1995 1079.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Čordáš“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
7. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K099933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENERGAS - Kováč, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosovo 1 / 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 851 898
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie na predaj pohľadávok
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin správkyňa (ďalej len „správca“) úpadcu
ENERGAS – KOVÁČ, s.r.o., so sídlom Kosovo 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 851 898 (ďalej len „úpadca“)
vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) a v súvislosti s udeleným záväzným
pokynom príslušného orgánu Okresného súdu v Žiline na základe Uznesenia pod č.k. 3K/9/2017-158 zo dňa
07.06.2019 prvé kolo verejného ponukového konania na predaj pohľadávok úpadcu za nasledovných
podmienok :
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1. Predmetom predaja sú pohľadávky úpadcu ENERGAS – KOVÁČ, s.r.o., so sídlom Kosovo 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 44 851 898 zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnené v Obchodnom vestníku pod č.
191/2018 zo dňa 03.10.2018, pod položkou K074430
Ide o nasledujúce pohľadávky :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pohľadávka por.č. 15 proti dlžníkovi
529,15 Eur,
pohľadávka por.č. 19 proti dlžníkovi
hodnote 151,98 Eur,
pohľadávka por.č. 20 proti dlžníkovi
hodnote 2.891,16 Eur,
pohľadávka por.č. 21 proti dlžníkovi
hodnote 1.302,86 Eur,
pohľadávka por.č. 27 proti dlžníkovi
hodnote 33,- Eur,
pohľadávka por.č. 30 proti dlžníkovi
hodnote 635,68,- Eur,
pohľadávka por.č. 36 proti dlžníkovi
hodnote 73,18- Eur,
pohľadávka por.č. 41 proti dlžníkovi
pohľadávka por.č. 49 proti dlžníkovi
hodnote 23,04,- Eur

ELBISTAN, s.r.o. Národná 18/805, 010 01 Žilina, v súpisovej hodnote
Mgr. Jana Káposztásová, 032 03 Uhorská Ves 203 v súpisovej
Ing. Martin Kostúr, Komenského 13, 058 01 Poprad v súpisovej
Ľubica Kovalčíková, 032 22 Liptovský Trnovec 215, v súpisovej
Petrosjan Sarkij, Š.Moyzesa 2, 034 01 Ružomberok, v súpisovej
Martin Pavol, Malé Tatry 6057, 034 01 Ružomberok, v súpisovej
SATEC SK, a.s., Novozámocká 102, 949 05 Nitra v súpisovej
Ľubomír Šuša, 034 71 Ludrová 383, v súpisovej hodnote 65,10,- Eur
Róbert Mydliar, Plavisko 451, 034 01 Ružomberok v súpisovej

2. Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako je 80% súpisovej hodnoty dotknutej súpisovej zložky.
3. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu správkyne Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca ul.
Jesenského 29, 036 01 Martin v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „ Verejné ponukové
konanie pohľadávky – ENERGAS – Kováč, s.r.o., 3K/9/2017 – „neotvárať“ v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. 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. 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 neúplné ponuky.
4. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou. V prípade, ak
dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude
mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. Správkyňa uprednostní záujemcu, ktorý predloží ponuku
na odkúpenie pohľadávok ako celku za najvyššiu kúpnu cenu.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez udania dôvodu.
6. Ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
identifikačné údaje záujemcu ktorý predložil ponuku 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.
7. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
8. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk o čom bude
bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich
podmienok správkyňa uzatvorí zmluvu o postúpení pohľadávok. Nepodpísanie Zmluvy o postúpení pohľadávky
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie Zmluvy o postúpení pohľadávky a teda zmarenie verejného ponukového
konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť
Zmluvu o postúpení pohľadávky 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 5% kúpnej ceny .
9. Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet úpadcu, pričom musí
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byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Zmluvy o postúpení pohľadávky.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421911082416 alebo e-mailom :
sumichrastovaspravca@gmail.com .
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 19.11.2019

K099934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litovelská 871 / 0, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 463
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2012 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2012
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu – EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Litovelská 871,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO : 36 395 463 (ďalej ako „Úpadca“)
sp. zn. súdu : 3K/14/2012
Dátum a čas konania : 18.11.2019
Miesto konania : Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, hlasovanie per rollam

Prítomní:
1. RoLo, s.r.o., Hlavná 12/69, Streženice, 020 01 Púchov, IČO : 36 317 845 v zast. JUDr. Martin Burian, (ďalej len
ako „RoLo“), hlasujúci písomne podľa § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z.
2. BIKY – MARKETING, s.r.o., Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO : 36 008 486 v zast. JUDr. Martin Burian, (ďalej len
ako „BIKY-MARKETING“), hlasujúci písomne podľa § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z.
3. Pavol Hoferica, Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko, IČO : 37 095 676 v zast. ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.,
(ďalej len ako „Pavol Hoferica“), hlasujúci písomne podľa § 38 ods. 3 zákona č.7/2005 Z.z.

Program:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu - udelení/neudelení súhlasu na vylúčenie majetku zo súpisu
všeobecnej podstaty
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3. Záver

1. Otvorenie
Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko
sú prítomní traja členovia päťčlenného veriteľského výboru, a to aj s odkazom na ustanovenie § 38 ods.3 zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“).
Správca skonštatoval, že žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 02.10.2019 - súhlasu na
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, bola všetkým členom veriteľského výboru doručená poštou.
Správca s odkazom na § 38 ods. 3 ZKR požiadal všetkých členov veriteľského výboru o zaslanie písomného
hlasovania za účelom prijatia uznesenia veriteľského výboru pre udelenie/neudelenie súhlasu na vylúčenie
súpisovej položky majetku všeobecnej podstaty VOLKSWAGEN POLO M1, AA Sedan, r.v. 1997, KM 850 AL v
súpisovej hodnote 500,-eur, podľa § 81 ods. 1 ZKR, (ďalej spolu len ako „majetok“)

2. Hlasovanie o udelení záväzného pokynu - udelení/neudelení súhlasu s predajom majetku
Na základe uvedených skutočností dal správca hlasovať o prijatí uznesenia veriteľského výboru v nasledovnom
znení :
Veriteľský výbor udeľuje správcovi Úpadcu Mgr. Michalovi Mihovi súhlas na vylúčenie súpisovej položky
majetku tvoriacu všeobecnú podstatu úpadcu zapísanú v obchodnom vestníku č. 189/2014 zo dňa
03.10.2014 a to konkrétne motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO M1, AA Sedan, r.v. 1997, KM 850 AL v
súpisovej hodnote 500,-eur, a to z dôvodov uvedeným v žiadosti správcu zo dňa 02.10.2019.

Výsledok hlasovania veriteľského výboru:
RoLo

ZA

BIKY-MARKETING

ZA

Pavol Hoferica

ZA

Veriteľský výbor prijal v súlade s § 38 ods. 3 ZKR, § 81 ods. 1 ZKR a § 82 ods. 2 písm. a) ZKR uznesenie o
uložení záväzného pokynu správcovi na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovne :
Veriteľský výbor udeľuje správcovi Úpadcu Mgr. Michalovi Mihovi súhlas s vylúčením súpisovej položky
majetku tvoriacu všeobecnú podstatu úpadcu zapísanú v obchodnom vestníku č. 189/2014 zo dňa
03.10.2014 a to z dôvodov uvedených v žiadosti správcu zo dňa 02.10.2019.

3. Záver
Správca ukončil zasadnutie veriteľského výboru s tým, že ďalšie zasadnutie veriteľského výboru sa bude konať
podľa potreby.

V Žiline dňa 18.11.2019
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....................................................................
Mgr. Michal Miho, správca

K099935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Litovelská 871 / 0, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 395 463
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/14/2012 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/14/2012
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Mgr. Michal Miho konkurzný správca úpadcu EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Litovelská 871, 024
01 Kysucké Nové Mesto, IČO : 36 395 463, v súlade s § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. na základe uznesenia
veriteľského výboru zo dňa 18.11.2019, vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu následovnú zložku
majetku:
- motorové vozidlo VOLKSWAGEN POLO M1, AA Sedan, r.v. 1997, KM 850 AL v súpisovej hodnote 500,-eur.

Mgr. Michal Miho, správca

K099936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 888 / 0, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/145/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/145/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Ľubomír Zubaj, nar. 17.06.1971, bytom
Nábrežná 888, 032 61 Važec, zastúpeného : Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín oznamuje, že v súlade s §
167j ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení doplňuje do súpisu majetku
konkurznej podstaty zistený majetok :
·

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Katastrálnom území Važec, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Važec,
zapísaná na LV č. 5978 parcely registra „KN C“ evidované na katastrálne mape s parc. č. 2010/2
o výmere : 814m2, druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria a stavba so súp. č. 888, na par.č. 2010,
popis stavby : rodinný dom v spoluvlastníckom podiele 1/10 v súpisovej zložke majetku: 4.000,- Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vlastníkom je dlžník : Zubaj Ľubomír, nar. 17.06.1971, Važec č. 888, SR
V Martine, dňa 18.11.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K099937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubaj Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 888 / 0, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/145/2017 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/145/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie I. kolo
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca dlžníka Ľubomír Zubaj, nar. 17.06.1971, bytom Nábrežná 888, 032 61
Važec, zastúpeného : Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Trenčíne, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit. zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z.
v znení neskorších predpisov vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na odpredaj spoluvlastníckeho podielu
dlžníka na nehnuteľnosti :
·

Nehnuteľnosť sa nachádzajúca sa v Katastrálnom území Važec, okres: Liptovský Mikuláš, obec: Važec,
zapísaná na LV č. 5978 parcely registra „KN C“ evidované na katastrálne mape s parc. č. 2010/2
o výmere : 814m2, druh pozemku : Zastavané plochy a nádvoria a stavba so súp. č. 888, na par.č. 2010,
popis stavby : rodinný dom v spoluvlastníckom podiele 1/10.
Vlastníkom je dlžník : Zubaj Ľubomír, nar. 17.06.1971, Važec č. 888, SR

Podmienky ponukového konania :
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu správkyne Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca ul.
Jesenského 29, 036 01 Martin v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „ Ponukové konanie –
Ľubomír Zubaj - 3OdK/145/2017 „ neotvárať“ v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu č. SK3609000000005135005725 vedený
v SLSP, a.s. zálohu vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť číslo konkurzného
konania 31452017. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100%
ponúknutej ceny musí byť pripísaná v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponúknutá kúpna cena za najvyššiu ponúknutú cenu v súlade s ust. §-u 167p ZoKR,
4. Ponuka musí obsahovať riadnu identifikáciu nehnuteľnosti a riadne označenie ponúknutej kúpnej ceny,
5. 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.
6. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
bude záujemca neúspešný.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
9. 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, rozhoduje žreb správcu.
10. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
11. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne
do 7 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1.kola VPK, bude kúpna zmluva
uzatvorená s najúspešnejším záujemcom prvého ponukového kola.
Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. +421911082416 alebo e-mailom :
sumichrastovaspravca@gmail.com .
V Martine, dňa 19.11.2019

K099938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Halvoník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Bystrica 486, 023 05 Nová Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 759 431
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/206/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/206/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka Stanislav Halvoník,
nar. 10.08.1979, trvale bytom Nová Bystrica 486, 023 05 Nová Bystrica, podnikajúci pod obchodným
menom Stanislav Halvoník, s miestom podnikania Nová Bystrica 486, 023 05 Nová Bystrica, IČO:
40 759 431 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 7OdK/206/2018, sa končí z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 19.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grňová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojš 155, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1972
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/147/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/147/2018
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 03.07.2018, sp. zn. 7OdK/147/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 132/2018 zo dňa 11.07.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ivana Grňová, nar. 03.08.1972,
trvale bytom Mojš 155, 010 01 Žilina (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená LawService
Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 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 Ivana Grňová, nar. 03.08.1972, trvale
bytom Mojš 155, 010 01 Žilina 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

K099940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cifra Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/82/2019 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/82/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Marián Cifra, nar. 19.10.1980, bytom Martin,oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa
Mesto Martin, IČO: 00316792, so sídlom námestie S.H. Vajanského 1, Martin, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, s počtom prihlášok – 12, v celkovej výške prihlásenej sumy 259,79 EUR. Prihláška pohľadávky bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Slovenská republika - krajský súd v Bratislave, IČO: 00215759, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 60 EUR.
Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, IČO: 30794536, so sídlom Námestie A. Bernoláka 381/4, Námestovo, po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 831,76 EUR.
Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 51865467, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 2, v celkovej výške prihlásenej sumy 171,82 EUR. Prihláška
pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K099941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Fielková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 542/14, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 358 294
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/194/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/194/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Fileková, nar. 04.12.1967, bytom Slobody 542/14, 029 01
Námestovo, adresa na doručovanie Komenského 510/10/11, 029 01 Námestovo, do 15.02.2019 podnikajúca
pod obchodným menom Katarína Fileková, s miestom podnikania Slobody 542/14, 029 01 Námestovo,
IČO: 50 358 294 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 1OdK/194/2019 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 171/2019 zo dňa 05.09.2019:
1. Hnuteľné veci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výrobné číslo
SLE 3258TCS

spoluvl. podiel
1/1

Deň vydania: 22.11.2019

súpisová hodnota (Eur)
100,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

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

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA 3OdK/9/2019 – NEOTVÁRAŤ – B“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 3OdK/9/2019 – B“.

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

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

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z vyhodnotenia.

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

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

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží.

I.

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

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 19.11.2019
KP recovery, k.s., správca

K099942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adam Reichl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 4694/6, 036 01 Martin - Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/209/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa dlžníka : Adam Reichl, nar. 24.01.1988, bytom Kernova 4694/6, 036 01
Martin – Košúty, podnikajúceho pod obchodným menom Adam Reichl – Base Music Club, s miestom podnikania
Kernova 4694/6, 036 01 Martin, IČO: 46 944 702, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie
Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava č. 6, 011 00 Žilina,
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týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·
·

pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb nebol
zistený žiadny majetok dlžníka
konkurz vedený pod č. 2OdK/209/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Adam Reichl, nar. 24.01.1988, bytom
Kernova 4694/6, 036 01 Martin – Košúty, podnikajúceho pod obchodným menom Adam Reichl – Base Music
Club, s miestom podnikania Kernova 4694/6, 036 01 Martin, IČO: 46 944 702, vedený Okresným súdom v Žiline
pod č. 2OdK/209/2019 zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie :
V zmysle §-u 167v ods. 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, 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 Martine, dňa 19.11.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K099943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Laki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 139, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s § 167n ) ods. 1 v spojitosti s § 167 p) ods. 1 ZKR bolo v OV č. 212/2019 dňa 04. 11. 2019 vyhlásené
2. kolo ponukového konania na predaj majetku ,
szm
3.
4.
5.

číslo parcely
E-KN 1749/5
E-KN 1746/12
E-KN 1750/4

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
2395
54709
1759

LV
1421
1529
1529

kat. územie
Reca
Reca
Reca

súpisová hodnota
63,30 €
3 146,55 €
101,17 €

podiel
1/70
1/14
1/14

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 15. 11. 2019 vrátane.
Vzhľadom k tomu, že v 2. kole ponukového konania nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna ponuka,
správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania za neúspešné .

V Martine 19. 11. 2019
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K099944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Jančo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korzo 8434/29, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/102/2019 S1954
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/102/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle § 167i ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do
konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte
nedošlo k jeho vyporiadaniu. To neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. V prípade stretu viacerých
konkurzov rozhoduje poradie podania návrhov na vyhlásenie konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Tomáš Pobijak, správca

K099945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Laki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 139, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/151/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/151/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o vyhlásení tretieho kola ponukového konania
V súlade s § 167n) ods. 1 a § 167 p) 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 len „ zákon „ ) správca vyhlasuje
tretie kolo ponukového konania na predaj spoluvlastníckych podielov nehnuteľného majetku podliehajúceho
konkurzu menšej hodnoty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 6. 8. 2019 ako súpis
majetku všeobecnej podstaty a ktorý tvorí súbor majetku ( ďalej len „ predmet ponukového konania“ alebo „
súbor majetku „ ) nasledovne :
szm
3.
4.
5.

číslo parcely
E-KN 1749/5
E-KN 1746/12
E-KN 1750/4

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
orná pôda
orná pôda

Výmera v m2
2395
54709
1759

LV
1421
1529
1529

kat. územie
Reca
Reca
Reca

súpisová hodnota
63,30 €
3 146,55 €
101,17 €

podiel
1/70
1/14
1/14

Podmienky ponukového konania pre súbor majetku
1. Do ponukového konania pre súbor majetku sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická
osoba, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu
subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania pre súbor
majetku v Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom
čase na jeho majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, pričom minimálna
kúpna cena za súbor majetku je určená vo výške 30% súčtu jednotlivých súpisových zložiek súboru
majetku , t. j. v sume minimálne 994,00 EUR . Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu,
rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK98 7500 0000 0040 1919 7550 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky .
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí :
-byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
-obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania
• pri fyzickej osobe ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby; v prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku o BSM,
priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou predmetného súboru majetku ; záujemca zároveň priloží
k ponuke aj fotokópiu dokladu totožnosti záujemcu s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za
účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z. ,
• pri fyzickej osobe – podnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, rodné
číslo, obchodné meno, IČO, miesto podnikania a vlastnoručný podpis fyzickej osoby -podnikateľa; záujemca
zároveň priloží k ponuke aj výpis z príslušného registra nie starší ako 30 dní s udelením súhlasu so spracovaním
osobných údajov za účelom ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. Z. ,
•pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z
obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní
,
-obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
-obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške
ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
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-obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového konania,
-obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
-byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná,
k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v zalepenej obálke s označením sp. zn.: „
2OdK/151/2019 – súbor majetku – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 4.oznámenia o vyhlásení tretieho kola
ponukového konania. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.
7. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
8. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 7 kalendárnych dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
9. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania , ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
10. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu aj napriek výzve správcu , je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej
ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia
záväzku uzavrieť kúpnu zmluvu na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
11. Náklady spojené s kúpou a prevodom súboru majetku ( správne poplatky, náklady na vyhotovenie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností, ... ) znáša kupujúci v celom rozsahu .
12. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r zákona .

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

K099946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobiaš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/7, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/139/2018 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/139/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa dlžníka : Roman Dobiaš, nar .18.11.1968, bytom Textilná 6027/7, 034
01 Ružomberok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš , týmto v súlade s
§§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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(ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·

konkurz vedený pod č. 1OdK/139/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Roman Dobiaš, nar. 18.11.1968, bytom
Textilná 6027/7, 034 01 Ružomberok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
vedený Okresným súdom v Žiline pod č. 1OdK/139/2018 zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
V Martine, dňa 19.11.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K099947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Čenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Peter 207, 033 01 Liptovský Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pobijak
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/285/2019 S1954
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/285/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí:
JUDr. Tomáš Pobijak, správca dlžníka Ján Čenka, nar. 23.02.1963, bytom Liptovský Peter 207, 033 01 Liptovský
Peter, týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to na predaj:
A. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/42 k parcele registra „C“ č. 3112/2 o výmere 212 m2 , druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie: Liptovský Ján, zapísaná na LV č. 1508, vedeným Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, hodnota: 106 Eur.
B. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/42 k bytu č. 2, vchod č. 2, 4. mezanín, nachádzajúcom sa v stavbe so
súpisným číslom 261, rodinný dom, zapísaný na LV č. 1561, vedeným Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor, hodnota: 500 Eur.
C. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6/196 k parcele registra „E“ č. 158/504 o výmere 508 m2, druh pozemku:
ostatná plocha, katastrálne územie: Liptovský Ján, zapísaná na LV č. 1484, vedeným Okresným úradom
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, hodnota: 254 Eur.
D. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/42 k parcele registra „C“ č. 3112/3 o výmere 27 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie: Liptovský Ján, zapísaná na LV č. 1696, vedeným Okresným
úradom Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, hodnota: 13,50 Eur
E. Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/42 k parcele registra „C“ č. 3113/8 o výmere 3 m2, druh pozemku:
záhrada, katastrálne územie: Liptovský Ján, zapísaná na LV č. 1696, vedeným Okresným úradom Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor, hodnota: 15 Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 3OdK/285/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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nehnuteľností stanovená na sumy uvedené vyššie.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: IBAN SK83 1100 0000 0029 3924 3346, s poznámkou: Cenka.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
5. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
6. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
7. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
8. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
9. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
10. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Tomáš Pobijak, správca

K099948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Rom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2010/13, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/259/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/259/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení prvého kola ponukového konania
V súlade s § 167q) ods. 3 v spojitosti s § 167p) 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 len „ zákon „ ) správca
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 206/2019 dňa 24. 10. 2019 a to szm č. 2 – cenný papier, 2 ks, akcia kmeňová, na
doručiteľa , ISIN : SK1120002045, emitent : SLOVAKIA INDUSTRIES a. s. , Skuteckého 39, 974 65 Banská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Bystrica , IČO 0000606154 v súpisovej hodnote 66,39 EUR (ďalej len „ predmet ponukového konania“).
Podmienky ponukového konania
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
3. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú kúpnu cenu, rozhodne žreb správcu.
4. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK98 7500 0000 0040 1919 7550 vedený v ČSOB , a. s. do konca
lehoty na predkladanie ponuky .
6. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí : byť vyhotovená v slovenskom alebo
českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do slovenského jazyka, obsahovať
presné označenie záujemcu o kúpu predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie
starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, obsahovať
adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie, obsahovať presnú
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o výške ponúkanej
odplaty neboli akékoľvek pochybnosti, obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu
nadobudnúť predmet ponukového konania a obsahovať presné označenie predmetu ponukového
konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje .
7. Záväzná ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, v zalepenej
obálke s označením sp. zn.: 9OdK/259/2019 – cenné papiere Rom – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu
4. oznámenia o vyhlásení prvého kola ponukového konania. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa
nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
8. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
10. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania , ktorý splní podmienky ponukového konania a
súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
11. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží „ , úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu aj napriek výzve správcu , je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z ponúknutej
kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v
prípade porušenia záväzku uzavrieť kúpnu zmluvu na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
13. Všetky výdavky spojené s prevodom predmetu ponukového konania znáša kupujúci v celom rozsahu.
14. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r) ZKR .

V Martine dňa 19. 11. 2019
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K099949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mergleská Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 1, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1964
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/460/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/460/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Správca súčasne oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 02.05.2019 bol vyhlásený
konkurz na manžela dlžníčky Štefana Mergleského, nar. 16.04.1966, sp. zn. 5OdK/455/2019. Majetok dlžníčky v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je uverejnený v súpise všeobecnej podstaty Štefana Mergleského

insolva, k.s., správca dlžníka Božena Mergleská

K099950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Didiová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šobov 7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1949
Obchodné meno správcu:
insolva, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/223/2019 S1764
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/223/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
insolva, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 47 257 172, správca dlžníka: Ľudmila Didiová,
Šobov 1407/7, 969 01 Banská Štiavnica, nar.: 02.02.1949 (ďalej len „Dlžník“) 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 Dlžníka,
k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolva, k.s., správca Ľudmila Didiová

K099951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brozman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 57, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1961
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/924/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/924/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
Nehnuteľný majetok:
Druh
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
198
2324
1947
4049
6108

LV č.
2362
7361
7715
12133
12133

k.ú.
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno

Parc. KN- E č.
3515
4528/1
5247
5248
14251

Spoluvlast. Podiel
1/1
1/2
1/2
1/2
1/2

Hodnota podielu
25,74 €
151,10 €
146,03 €
303,71 €
458,10 €

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Dušan Brozman

K099952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brozman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 57, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1961
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/924/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/924/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
insolva debt solutions, k.s., sídlom Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241 (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Dušan Brozman, sídlem Švermova, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s
§167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku dlžníka podliehajúceho
konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Pozemok:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
198
2324
1947
4049
6108

Konkurzy a reštrukturalizácie
LV č.
2362
7361
7715
12133
12133

k.ú.
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno
Brezno

Parc. KN- E č.
3515
4528/1
5247
5248
14251

Deň vydania: 22.11.2019
Spoluvlast. Podiel
1/1
1/2
1/2
1/2
1/2

(ďalej ako „Predmet speňaženia“).
II. Súťažné podmienky:
Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v
prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a
označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Predmetu speňaženia
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Predmetu speňaženia
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť
prílohou ponuky fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení Zálohy, ktorá sa musí rovnať celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Súhlas so spracovaním osobných údajov správcom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
10. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho podané ponuky odmietnu.
11. Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ Dušan
Brozman – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to na adresu kancelárie správcu: insolva debt solutions, k.s.,
sídlom Námestie SNP, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241.
12. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ Predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien príslušnou správou katastra.
III. Lehota na doručenie ponúk:
Lehota na doručenie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR.
IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
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Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o
výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
V. Pravidlá pre vyhodnocovanie ponúk
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
uhradená. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť do pokladne správcu alebo
na bankový účet správcu č. IBAN: SK13 0900 0000 0051 5416 7519, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS: 984, Poznámka: PK Dušan Brozman , v lehote na predkladanie ponúk.
Poučenie: Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť úspešný záujemca/nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca ďalšie informácie o predmete speňažovania nemá, a preto si vyhradzuje právo na prípadné žiadosti
o ďalšie informácie nereagovať.
insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Dušan Brozman

K099953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AC Institut s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rapovce 43, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 044 241
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K 5/2019 S695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K 5/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty úpadcu AC Institut s.r.o. „v konkurze“, so sídlom 985 31
Rapovce č. 43, IČO: 47 044 241, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 08.01.2020 o 10.30 hod. v kancelárii
správcu na adrese Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, s nasledovným programom:
1. Prezentácia,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR,
4. Voľba veriteľského výboru,
5. Rôzne,
6. Záver.
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Pri zisťovaní prezencie veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis zo zákonom určeného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
V Banskej Bystrici dňa 19.11.2019
JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty

K099954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K L H, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1K/41/2014 zo dňa 27.01.2015 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka K L H, s.r.o. „v konkurze“ Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 638 872 (ďalej aj
ako len „Úpadca“). Uznesením sp. zn. 1K/41/2014 zo dňa 18.05.2018 bol za správcu ustanovený JUDr. Jaroslav
Jakubčo, PhD., správca so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len
„Správca“).
V Obchodnom vestníku č. 194/2019 zo dňa 08.10.2019 pod značkou K089707 zverejnil správca oznámenie
o zostavení Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznámenie o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ust. § 101 ods. 1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) : „Po úplnom speňažení
majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov,
ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených
veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom
vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na
jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom
veriteľského výboru.“
Postupom podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR, Vám týmto správca predkladá tento návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov :

1.

Všeobecná časť

1.1

Konkurzná podstata

Dňa 09.04.2015 bol v Obchodnom vestníku č. 67/2015 zverejnený súpis všeobecnej podstaty, do ktorého bolo
zapísaných 7 motorových vozidiel.
Dôkaz : Výpis z Obchodného vestníka č. 67/2015
Správca po prevzatí správcovského spisu vykonal obhliadku predmetných vozidiel a úkony na ich zabezpečenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pred poškodením a odcudzením. Z vykonanej obhliadky zistil, že má bezprostredne k dispozícii len 5 motorových
vozidiel, pričom chýbajú vozidlá pod položkami poradové číslo 1 (Hyunday Tucson) a poradové číslo 5
(Ford DA3). Správca vykonal v ďalšom priebehu úkony na ich vyhľadanie a to najmä prostredníctvom orgánov
poverených vedením evidencie vozidiel.
Motorové vozidlá patriace do všeobecnej podstaty boli ojazdenými vozidlami s relatívne vysokým kilometrovým
nájazdom v značnom stave opotrebenia a v horšom technickom stave, zodpovedajúcom aj skutočnosti, že
najmenej po dobu od vyhlásenia konkurzu (viac ako 4 roky) neboli v prevádzke a boli bez akejkoľvek údržby. Ani
jedno z vozidiel nebolo bez vynaloženia dodatočných nákladov spôsobilé prevádzky na pozemných
komunikáciách.
Správca na základe vykonaných šetrení zabezpečil motorové vozidlo pod položkou číslo 5 súpisu všeobecnej
podstaty (Ford DA) a zároveň zistil, že v prípade vozidla pod položkou č. 1 súpisu všeobecnej podstaty svedčí
tretej osobe právo vylučujúce súpis. Na základe výzvy správcu tretia osoba prostredníctvom listinných dôkazov
preukázala existenciu vlastníckeho práva vylučujúceho súpis uvedeného majetku, preto bol tento majetok na
základe predchádzajúceho súhlasu súde vylúčený zo súpisu. Rozhodnutie, ktorým súd udelil súhlas na vylúčenie
uvedeného majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 71/2019 zo dňa 04.04.2019 pod zn. K030150.
Predmetom speňaženia bol na základe uvedených skutočností súbor 6 motorových vozidiel pod položkami por. č.
2, 3, 4, 5, 6 a 7 súpisu všeobecnej podstaty.
(ďalej aj len „motorové vozidlá“)

Dňa 19.10.2016 bolo v Obchodnom vestníku č. 201/2016 zverejnené doplnenie súpisu všeobecnej podstaty, do
ktorého boli zapísané iné hnuteľné veci pod položkami por. č. 1 až 688.
(ďalej aj len „iné hnuteľné veci“)
Tieto iné hnuteľné veci predstavovali náhradné diely, mazivá a príslušenstvo k elektromotorom, ktoré slúžili na
výkon jednej z hlavných činnosti Úpadcu, ktorým bola výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr a
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. Správca nezistil, že by bola pri vyhlásení konkurzu
vykonaná fyzická inventúra iných hnuteľných vecí. Všetky skontrolované mazivá a príslušenstvo boli po záručnej
dobe a ich ďalšie použitie na pôvodný účel tak bolo vylúčené. Hnuteľné veci ako celok boli špecifickým tovarom,
ktorého možnosti využitia boli výrazne obmedzené.

1.2

Speňažovanie majetku

Správcovi vykonal speňažovanie motorových vozidiel a iných hnuteľných vecí v súlade so záväznými pokynmi
konkurzného súdu, a to spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda prostredníctvom ponukového konania.
Správca vykonal dve kolá ponukového konania, pričom majetok speňažil za najvyššiu ponúkanú cenu v súlade so
záväzným pokynom konkurzného súdu.

Predajom hnuteľného majetku (motorových vozidiel a iných hnuteľných vecí) bol získaný výťažok vo výške 6.800
€.
Žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu nebol vylúčený zo súpisu postupom podľa § 81 ods. 1 ZKR.

1.3

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

Správca zostavil zoznam pohľadávok priradených k všeobecnej podstate, a oznámenie o zostavení tohto
zoznamu zverejnil v Obchodnom vestníku č. 194/2019 zo dňa 08.10.2019 pod značkou K089707. Žiaden
z veriteľov nepodal voči Zoznamu pohľadávok proti podstate námietky postupom podľa § 96 ods. 3 ZKR.
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Dôkaz : Výpis z Obchodného vestníka č. 194/2019
Správca priradil k všeobecnej podstate v celom rozsahu všetky pohľadávky proti podstate, ktoré vecne súviseli
výlučne so speňažovaním hnuteľných vecí. Správca priradil k všeobecnej podstate aj pomernú časť pohľadávok
proti podstate, ktoré súviseli so všeobecnou podstatou, ale aj s oddelenou podstatou. Pomer pre takéto rozdelenie
bol určený ako podiel súpisovej hodnoty majetku všeobecnej podstaty k celkovej súpisovej hodnote majetku
podliehajúceho konkurzu.
Pohľadávky proti podstate spolu s ich priradením k jednotlivým súpisovým zložkám majetku sú podrobne
špecifikované vo výpise zo Zoznamu pohľadávok proti podstate zostaveného ku dňu 03.10.2019, ktorý tvorí
prílohu tohto návrhu.
Dôkaz : Výpis zo Zoznamu pohľadávok zostaveného k 03.10.2019
K súpisovým položkám majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu boli na základe vyššie uvedeného sumárneho
prehľadu priradené pohľadávky proti podstate v celkovej výške 4.539,51 €.

1.3.1

Odmena správcu z výťažku

Odmena správcu z výťažku speňaženia je určená podľa pravidiel uvedených v § 22 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005
Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
Správca vyčíslil odmenu zo speňaženia príslušným percentom zo základu určeného ako suma peňažných
prostriedkov v eurách priradená k jednotlivým súpisovým zložkám majetku oddelenej podstaty.
K jednotlivým zložkám oddelenej podstaty získaným zo speňaženia nehnuteľného majetku bol priradený výťažok
relevantný pre výpočet odmeny spolu vo výške 6.800 € (viď bod 1.2). Z uvedeného základu vo výške 6.800 € bola
odmena zo speňaženia nehnuteľností spolu vo výške 1.211,88 € vrátane DPH určená ako 16 % zo základu
do 330 €, 15 % zo základu od 330 € do 3330 € a 14 % zo základu prevyšujúceho 3.330 €. K výslednej sume
odmeny správca uplatnil daň z pridanej hodnoty (DPH), nakoľko je jej platiteľom.
Dôkaz: Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty (fotokópia)

1.3.2

Súdny poplatok

Z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku správca určil súdny poplatok za konkurzné konanie podľa položky 5
písm. d) Prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Základom pre
určenie poplatku bola suma výťažku zahrnutého do rozvrhu (6.800 €) zaokrúhlená na celé eurá nadol a výsledný
poplatok je takto určený vo výške 13,50 € ako 0,2 % z uvedeného základu.

1.4

Záver

Výťažok zahrnutý do konečného rozvrhu určený na uspokojenie nezabezpečených veriteľov sumou 2.260,49 € je
určený ako kladný rozdiel celkového výťažku zo speňaženia hnuteľných vecí vo výške 6.800 € (1.2), celkovej
sumy priradených pohľadávok proti podstate 4.539,51 € (1.3), vrátane odmeny správcu z výťažku vo výške 1.211
€ (1.3.1) a súdneho poplatku vo výške 13,50 € (1.3.2).

2.

Rozvrhová časť

Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov pripadá z tohto rozvrhu suma 2.260,49 € určená ako rozdiel
celkového výťažku zo speňaženia hnuteľných vecí zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku (1.2) a priradených
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pohľadávok proti podstate (1.3).

2.1

Nezabezpečené pohľadávky podľa § 95 ods. 1 ZKR

Suma na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok je nižšia ako celková suma zistených nezabezpečených
pohľadávok 179.595,35 €, preto správca v súlade s ust. § 95 ods. 1 ZKR určil, že každá zo zistených
nezabezpečených pohľadávok bude uspokojená vo výške 1,26 %. Výšku pomerného uspokojenia správca
stanovil ako podiel sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov a celkovej sumy zistených
nezabezpečených pohľadávok podľa § 95 ods. 1 ZKR.
Zistené pohľadávky jednotlivých nezabezpečených veriteľov sa uspokojujú nasledovne :
KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU
Por. č.

Označenie nezabezpečeného veriteľa

Zistená suma pohľadávky

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
Bratislava, IČO: 00 151 700
Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava, IČO: 00 602
3.1
311
4.1 a 5.2
AutoMax Slovakia, s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, IČO: 46 740 945
6.1
BIBUS SK, s.r.o., Trnavská 31, Nitra, IČO: 36 534 749
GIMATIC Czech Republic s.r.o., Pod Hájem 290, Přezletice,
8.1
Česká republika, IČO: 24 230 049
HIWIN, s.r.o., Medkova 888/11, Brno - Tuřany, Česká republika,
10.1
IČO: 26 270 722
CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o., Trenčianska Turná 1034, IČO: 34
11.1
113 541
12.1
JF, spol. s.r.o., Záhradná 4, Detva, IČO: 36 620 009
KNK zamac, výrobné družstvo, Huta 100/28, Ľubietová, IČO: 47
13.1
209 542
Parket Hannifin Sales CEE s.r.o., Poděbradská 1005, Sadská,
14.1
Česká republika, IČO: 26 163 454
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 01 Žilina, IČO: 31
15.1
575 951
16.1 až 37.22
TUX s.r.o., Nám SNP 6/11, Zvolen, IČO: 44 558 961
38.1, 39.2, 40.1
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: 35 765 143
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
41.1 až 110.70
776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
111.1 až 135.25
776 005
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
136.1 až 144.9
776 005
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina,
145.1 až 153.9
IČO: 51 865 467
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
154.1 až 156.3
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
157.1
TATRAKON, spol. s r.o., Alžbetina 23, Poprad, IČO: 31 692 613
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35
158.1 až 169.12
776 005
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,
170.1
Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: 00 585 441
171.1, 171.2, 171.3, Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, Žiar nad Hronom, IČO:
171.4, 171.5
00 321 125
Slovenská republika- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,
171b.1
Bratislava
SPOLU:
1.1 a 2.2

Suma určená
uspokojenie

197,66€

2,49 €
25,60 €

2 034,13€
475,20€
1 003,84€

5,98 €
12,63 €

3 603,61€

45,36 €

753,75€

9,49 €
9,00 €

714,78€
917,85€

11,55 €
8,08 €

641,80€
39 306,12€

494,73 €

9 595,93€

120,78 €

1 362,68€
51,60€

17,15 €
0,65 €

88 973,87€
9 949,31€

1 119,88 €
125,23 €
14,52 €

1 153,43€

71,23 €

5 658,91€

0,91 €

71,97€
605,05€

7,62 €
16,86 €

1 339,34€

10,93 €

868,41€
8 890,11€
1 426,00€
179 595,35 €

na

111,90 €
17,95 €
2 260,49 €

Správca znížil pohľadávky veriteľa por. č. 15.1 Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 01 Žilina
o sumu 104.059,89 € pripadajúcu na jeho uspokojenie podľa rozvrhu z oddelenej podstaty, ktorý tvorí prílohu
tohto rozvrhu.
Veriteľ HH 2016 spol. s r.o. „v likvidácii“, Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 34 144 650 zanikol
v priebehu konania bez právneho nástupcu, preto pohľadávky tohto veriteľa vedené v Zozname pod por. č. 9.1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neboli zaradené do rozvrhu výťažku.

2.2

Popreté pohľadávky

Okrem zistených pohľadávok veriteľov uspokojovaných rozvrhom podľa § 95 ods. 1 a nasl. ZKR boli do konkurzu
prihlásené aj pohľadávky doleuvedeného veriteľa, ktoré správca poprel, pričom veriteľ v stanovenej lehote
nepodal žalobu o určenie právneho dôvodu a výšky popretej pohľadávky. Jedná sa o nasledovné pohľadávky :
Prihlásená
pohľadávky

Por. č. Označenie zabezpečeného veriteľa
7.1

2.3

EXIM-TECH, s.r.o., Partizánska cesta 456/76, Banská Bystrica, IČO: 36
055 841

suma Suma
určená
uspokojenie
346,44 €

na

- €

Pohľadávky vylúčené z uspokojenia v rámci konečného rozvrhu výťažku

Po zverejnení Oznámenia o zámere zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov boli u správcu
uplatnené nasledovné pohľadávky, ktoré podľa § 28 ods. 3 ZKR nie možné uspokojiť z výťažku zahrnutého do
konečného rozvrhu :
Prihlásená
pohľadávky

Por. č. Označenie zabezpečeného veriteľa
172.1

3.

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyzesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 00
321 125

suma Suma
určená
uspokojenie
4 037,24 €

na

- €

Záver

Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR určuje veriteľskému výboru na schválenie konečného rozvrhu
výťažku lehotu 15 dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

V Banskej Bystrici dňa 12.11.2019
……………………………………..
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
správca úpadcu K L H, s.r.o. „v konkurze“
Prílohy : Prílohou tohto rozvrhu je Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate a Návrh rozvrhu výťažku
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina. Do Návrhu
rozvrhu z oddelenej podstaty a ostatných príloh je možné nahliadnuť v kancelárii správcu.

K099955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Švantner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog - obec obec, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.1.1979
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/853/2019 S1948
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/853/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Jaroslav Švantner, nar. 23.1.1979, bytom 976 52 Čierny Balog – obec, prechodný pobyt: Cintorínska 188/8
Brezno 977 01 (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto
skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto
oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K099956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Ondruš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 97, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 522 443
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/491/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/491/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Emil
Ondruš, nar. 28.06.1962, trvale bytom Kosorín 97, 966 24 Kosorín, obchodné meno: Emil Ondruš,
s miestom podnikania Kosorín 138, 966 24 Kosorín, IČO: 41 522 443 (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka,
spis. zn. 5OdK/491/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 19.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K099957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Kotváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 12, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1978
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/163/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/163/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Dagmar
Kotváčová, nar. 02.07.1978, bytom Narcisová 12, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka, spis. zn. 2OdK/163/2018 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Banskej Bystrici dňa 19.11.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K099958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podobenová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1335 13, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/871/2019 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/871/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
Ing. Anett Pirohár, správca dlžníka: Dana Podobenová, nar. 22.09.1963, trvale bytom Budovateľská 1335/13, 969
01 Banská Štiavnica, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZoKR“) uverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 11.11 2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej zložky majetku.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Bratislave, dňa 11.11 .2019.
Ing. Anett Pirohár, správca
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K099959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.6.1958
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/785/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/785/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Slavomír Bartoš, nar.: 28.6.1958, trvale bytom: Uľanská cesta 10, 974 01 Banská
Bystrica (ďalej aj ako len „Dlžník“)
po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.

K099960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grosmanová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1978
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/814/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/814/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Lucia Grosmanová, nar. 12.12.1978, trvale bytom Vladimíra Clementisa
198, 981 01 Hnúšťa – Likier, 2OdK/814/2019 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo
zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 31.07.2019, vyjadrenia dlžníka zo dňa
16.07.201918 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti,
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 konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Lucia Grosmanová, nar. 12.12.1978, trvale bytom Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa – Likier,
2OdK/814/2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Lucia Grosmanová, nar. 12.12.1978, trvale
bytom Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa – Likier, 2OdK/814/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.

V Bratislave, dňa 19.11.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704
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K099961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Kuchárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Urpínom 563/17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.8.1974
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/843/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/843/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Renáta Kuchárová, nar.: 13.8.1974, trvale bytom: Pod Urpínom 563/17, 974 01
Banská Bystrica (ďalej aj ako len „Dlžník“)
po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.

K099962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Frolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moskovská 2328/5, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1955
Obchodné meno správcu:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/928/2019/S1189
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/928/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., so sídlom: Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Viera Frolová, nar.: 25.7.1955, trvale bytom: Moskovská 2328/5, 974 04 Banská
Bystrica, na korešpondenčnej adrese: Nad plážou 14458/15, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj ako len „Dlžník“)
po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
konkurz na majetok Dlžníka ukončuje.

K099963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Škop
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorské 115, 985 25 Uhorské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová
Sídlo správcu:
Skuteckého 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/873/2019 S1305
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/873/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca dlžníka Vojtech Škop, nar.
14.04.1962, trvale bytom Uhorské 115, 985 25 Uhorské, týmto v súlade s § 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
12.11.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkového položky.
JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová, správca

K099964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Tulipánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 1375/2, 965 01 Žiar nad Hronom 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 497 527
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2013 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Veselý, správca úpadcu: Ľubica Tulipánová, IČO: 43 497 527, miesto podnikania Pod Donátom
1375/2, 965 01 Žiar and Hronom, č.k.: 1K/50/2013, v zmysle §96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zároveň oznamuje
svoj zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam pohľadávok proti podstate je k nahliadnutiu pre veriteľov pohľadávok a pohľadávok proti podstate k
dispozícii v kancelárii správcu. V zmysle §96 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, veriteľ a
každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o
zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť
u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive
a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti
podstate možno dohodnúť emailom: veselyak@stonline.sk alebo telefonicky na čísle: 047/4831059.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
Vo Veľkom Krtíši, 19.11.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K099965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Tulipánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 1375/2, 965 01 Žiar nad Hronom 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 497 527
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/50/2013 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/50/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci sp. zn. 1K/50/2013 úpadcu: Ľubica Tulipánová, IČO: 43 497 527, miesto podnikania Pod
Donátom 1375/2, 965 01 Žiar nad Hronom, správca konkurznej podstaty v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje Návrh konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Suma určená k rozvrhu 26 642,73 €.
celková výška prihlásených zistených pohľadávok veriteľov je v sume 56 037,32 €,
percento uspokojenia 47,54 %
Nezabezpečení veritelia:
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Veriteľ
ALEKTUM INKASSO, s.r.o.
CETELEM SLOVENSKO, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Home Credit Slovakia, s.r.o.
Mesto Žiar and Hronom
POHOTOVOSŤ. S.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská konsolidačná a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Spolu

Zistená
pohľadávka
2 158,60
471,44
999,63
1 465,51
108,71
244,61
16 643,81
21 660,09
7 310,44
1 748,90
3 225,58
56 037,32

Zistené
poradie
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

%
3,85
0,84
1,78
2,62
0,19
0,44
29,70
38,65
13,05
3,12
5,76
100

Uspokojenie
pohľadávky
1026,30
224,14
475,27
696,77
51,69
116,30
7913,24
10298,21
3475,72
831,51
1533,59
26 642,73

V zmysle ust. § 101 ods. 1 ZKR správca vyzýva súd, aby sa v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu
konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku vyjadril, či súhlasí s predloženým návrhom, prípadne či
uplatňuje proti návrhu konečného rozvrhu výťažku odôvodnené námietky.
Zároveň týmto správca poučuje nezabezpečených veriteľov o ich práve požiadať súd o podanie odôvodnených
námietok v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v OV a o práve nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš na základe telefonického
oznámenia na tel. č. 47/4831059 alebo písomného oznámenia na adrese správcu
Vo Veľkom Krtíši, dňa 19.11.2019
správca: JUDr. Jozef Veselý

K099966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovská cesta 2356/12, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/514/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/514/2019
Druh podania:
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 v Banskej Bystrici č.k.5OdK/514/2019 z 1.5.219 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Jaroslav Gašpar, nar. 11.8.1987, trvale bytom Lieskovská cesta 2356/12, 960 01 Zvolen, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Gašpar, s miestom podnikania: Lieskovská cesta 2356/12, 960 01
Zvolen, IČO: 48187178. Zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Jána Čipku, so sídlom
kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 514. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 100/2019 dňa 27.5.2019. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 28.5.2019.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Gašpar, nar. 11.8.1987, trvale bytom Lieskovská cesta
2356/12, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Gašpar, s miestom podnikania:
Lieskovská cesta 2356/12, 960 01 Zvolen, IČO: 48187178 oznamujem, že som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jaroslav Gašpar, nar. 11.8.1987, trvale
bytom Lieskovská cesta 2356/12, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Gašpar,
s miestom podnikania: Lieskovská cesta 2356/12, 960 01 Zvolen, IČO: 48187178, zrušuje.

V Hnúšti, 19. novembra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K099967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kubaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Točnica 141, 985 22 Točnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 797 157
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Č.k. 4K/8/2019 úpadca Jozef Kubaník, nar. 27. 12. 1973, bytom Točnica 141,
s miestom podnikania: Cinobaňa č. 304, 984 01 Lučenec, IČO: 34 797 157

Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06,
IČO: 00 686 930

NEHNUTEĽNOSTI - pozemky
Druh

Výmera Obec,
štát

Názov katastrálneho Číslo
listu Spoluvlastnícky
územia
vlastníctva
podiel

Parcelné
číslo

Záhrada

572 m2 Točnica,

Točnica

C-KN 403/3

505

1/1

Súpisová
hodnota
v Eur
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Zastavaná plocha 266 m2
a nádvorie
Zastavaná plocha 167 m2
a nádvorie
Zastavaná plocha 49 m2
a nádvorie
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SR
Točnica,
SR
Točnica,
SR
Točnica,
SR
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Točnica

505

1/1

C-KN 403/4

Točnica

505

1/1

C-KN 403/5

Točnica

505

1/1

C-KN 403/6

NEHNUTEĽNOSTI - stavby
Popis

Obec,
štát

Ulica,
orientačné
číslo

Rodinný
dom

Točnica,
SR

Dvojgaráž

Točnica,
SR

Názov katastrálneho Číslo
listu Súpisné
Spoluvlastnícky
územia
vlastníctva
číslo a
podiel
parcelné
číslo
Točnica
509
s.č.141
1/1
parc.č. C-KN
403/5
Točnica
509
s.č.141
1/1
parc.č. C-KN
403/6

Súpisová
hodnota
v Eur

Poznámka

Poznámka

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K099968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kubaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Točnica 141, 985 22 Točnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 797 157
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/8/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/8/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

NEHNUTEĽNOSTI - pozemky
Druh

Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie
Zastavaná
a nádvorie

Výmera Obec,
štát
plocha 864 m2 Točnica,
SR
plocha 198 m2 Točnica,
SR
plocha 66 m2 Točnica,
SR
plocha 74 m2 Točnica,
SR

Názov katastrálneho Číslo
listu Spoluvlastnícky
územia
vlastníctva
podiel

Parcelné
číslo

Točnica

505

1/1

Súpisová
hodnota
v Eur
C-KN 405/2 3 343,68

Točnica

505

1/1

C-KN 405/3 766,26

Točnica

505

1/1

C-KN 405/4 255,42

Točnica

505

1/1

C-KN 405/5 286,38

NEHNUTEĽNOSTI - stavby

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

Obec,
štát

Ulica,
orientačné
číslo

Rodinný dom s Točnica,
garážou
SR

Konkurzy a reštrukturalizácie
Názov
katastrálneho
územia
Točnica

Číslo
listu Súpisné
Spoluvlastnícky
vlastníctva
číslo a
podiel
parcelné
číslo
505
s.č.145
1/1
parc.č. C-KN
405/3

Deň vydania: 22.11.2019
Súpisová
hodnota
v Eur

Poznámka

100054,32

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K099969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jágerský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1281/61, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/55/2013 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/55/2013
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Vladimír Jágerský, nar.: 11.12.1986,
bytom Biskupická 61, 986 01 Fiľakovo v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
LawService Recovery k.s., správca

K099970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Jaďuďová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajov 11, 976 34 Tajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2013 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K 15/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
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Konkurzy a reštrukturalizácie
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2K 15/2013
Iné zverejnenie

Zápisnica z konania schôdze veriteľov
Spisová značka súdneho spisu:

2K/15/2013

Spisová značka správcovského spisu:

2K/15/2013 S1241

Meno a priezvisko úpadcu:

Mária Jaďuďová, nar. 20.04.1966, bytom Tajov 11, 976 34 Tajov

Miesto konania:

Zasadacia miestnosť v kancelárii správcu JUDr. Mário Keleti,
Hlavná 36, Hnúšťa

Termín konania:

04.10.2019

Začiatok schôdze:

15:00 hod.

V konkurznej veci úpadcu:

Mária Jaďuďová, nar. 20.04.1966, bytom Tajov 11, 976 34 Tajov

Na začiatku schôdze boli prítomní:
1. Správca konkurznej podstaty:
2. Zástupca veriteľov:

JUDr. Mário Keleti
2T Future, s.r.o., so sídlom Za Tonkov 196/7, 974 01 Riečka, IČO:
45 390 631

Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
ad. 1) V rámci otvorenia bol oboznámený program schôdze. Správca konštatoval, že je prítomný jeden veriteľ
spoločnosť 2T Future, s.r.o. s počtom hlasov 1079. Správca zároveň oboznámil prítomného veriteľa, že doterajší
zástupca veriteľov, spoločnosť DONAU Finance, s.r.o. zanikla bez právneho nástupcu kvôli čomu je potrebné
zvoliť nového zástupcu veriteľov.
ad. 2) Voľba zástupcu veriteľov
Prítomný veriteľ navrhol, aby za zástupcu veriteľov bola zvolená spoločnosť 2T Future, s.r.o., so
sídlom Za Tonkov 196/7, 974 01 Riečka, IČO: 45 390 631.
O návrh dal správca hlasovať. Za bolo 1079 hlasov, žiadny hlas nebol proti a nikto sa
hlasovania nezdržal. Za zástupcu veriteľov bol zvolený 2T Future, s.r.o., so sídlom Za Tonkov 196/7,
974 01 Riečka, IČO: 45 390 631.
ad. 3) Po zvolení zástupcu veriteľov bola schôdza ukončená o 15.30 hod.
JUDr. Mário Keleti, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 331, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/136/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/136/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Ján Harvan, nar. 19.03.1988, bytom Telgárt 331, 976 73 Telgárt (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje
súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
50,- €

KORE management, k.s., správca

K099972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Internátna 679 / 39, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/104/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/104/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Veselý, dlžníka: Jaroslav Lukáč, nar. 04. 08. 1965, trvale bytom
Internátna 39, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Jaroslav Lukáč, s miestom podnikania Internátna 39,
974 01 Banská Bystrica, IČO - 11929936, oznamuje v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR)
nasledovné:
Správca vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, spísal správca zistený majetok do konkurznej podstaty
a následne ju v súlade s ustanoveniami ZKR speňažil.
Zoznam majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 92/2019 dňa 15.05.2019.
Oznámenie o zámere správcu zostaviť konečný rozvrh výťažku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
178/2019 zo dňa 16.09.2019
Konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 203/2019 dňa 21.10.2019.
Dňa 18.11.2019 bol ustanoveným správcom konkurznej podstaty v prospech všetkých veriteľov dlžníka
poukázaný výťažok z konečného rozvrhu konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 2OdK/104/2019 zo dňa 08.02.2019, uverejneným v OV č. 32/2019 dňa 14.02.2019, sa končí z dôvodu, že
bol splnený rozvrh výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 19.11.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K099973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudáková Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 898/10, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1960
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/200/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/200/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.03.2019, sp. zn. 4OdK/200/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 48/2019 zo dňa 08.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Ľubica Hudáková,
nar. 11.09.1960, trvale bytom M.R. Štefánika 898/10, 962 12 Detva (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
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 Ľubica Hudáková, nar. 11.09.1960, trvale
bytom M.R. Štefánika 898/10, 962 12 Detva 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 313, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/898/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/898/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/848/2019 zo dňa 28.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Milan Gašpar, nar. 11.04.1990, trvale bytom Sielnica 324, 962 32 Sielnica a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
Správca týmto oznamuje, že vo veci konkurzu na majetok dlžníka Milan Gašpar nebol zistený žiadny majetok
úpadcu, ktorý by podliehal konkurzu.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 19.11.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K099975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irgel Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 719 / 10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/892/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/892/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci oddlženia 5OdK/892/2019 úpadcu Robert Irgel, nar. 13.07.1975, trvale bytom Lesnícka 10, 969 01
Banská Štiavnica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Robert Irgel, s miestom podnikania
Lesnícka 719/10, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 397 214, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, vykonaný nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:

Lustráciami v zmysle 167j nebol zistený žiadny majetok úpadcu, okrem majetku podľa 167h ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K099976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Oračková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátova 1, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/898/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/898/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 13.09.2019, pod č. k.
4OdK/898/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Oračková, nar.
02.04.1979, trvale bytom Agátová 1, 962 21 Lieskovec (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, 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 § 167 v 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 podstaty
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Lenka Oračková, nar. 02.04.1979, trvale bytom
Agátová 1, 962 21 Lieskovec, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 19.11.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K099977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Egreczký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica sadová 68 / 17, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/797/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/797/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:
S1293, správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Egreczký, nar. 22. 09. 1974, trvale bytom Sadová 68/17, 984
01 Lučenec, sp. zn. 2OdK/797/2019 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 v celkovej
sume 34.692,75,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubincová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stožok 360, 962 12 Stožok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/781/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/781/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Záznam
Záznam spísaný dňa 19.11.2019, správcom konkurznej podstaty JUDr. Jozef Veselý, so sídlom Mierová 1, 990
01 Veľký Krtíš, SR, značka správcu S610, v konkurze na majetok dlžníka Denisa Kubincová, nar. 28.06.1982,
trvale bytom Stožok 360, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Denisa
Kubincová, s miestom podnikania Stožok 360, 962 12 Detva, IČO: 45 911 916
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/781/2019 zo dňa 08.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Denisa Kubincová, nar. 28.06.1982, trvale bytom Stožok 360, 962 12 Detva, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Denisa Kubincová, s miestom podnikania Stožok 360, 962 12 Detva, IČO:
45 911 916 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
OPIS ÚKONU:
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v rámci I. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku
v konkurznom konaní, ktoré je vedené na dlžníka. Ponukové konanie bolo vyhlásené v zmysle § 167n ods. 1,
druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) a to na:
·

LV č. 11823 pre obec a kú. Detva podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota majetku 410,00 €,

Nehnuteľnosti boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
203/2019 zo dňa 21.10.2019.
I. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 215/2019 zo dňa 07.112019.
Správca v súlade so zverejneným ponukovým konaním v rámci I. kola po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
dňa 19.11.2019 otvoril doručené ponuky a konštatoval, že ponuka, ktorá bola v rámci 10 dňovej lehoty na
predkladanie ponúk dňa 18.11.2019 doručená do kancelárie správcu v zalepenej obálke s poznámkou: „PONUKA
- 2OdK/104/2019 – NEOTVÁRAŤ“ záujemcom Peter Čuboň, trvale bytom Železničná 392/54, 013 03 Varín, ktorý
v súlade so zverejnenými podmienkami I. kola ponukového konania ponúkol za predmet ponukového konania
cenu vo výške 6.021,00 € (slovom šesťtisícdvadsaťjedna euro), bola úspešná z dôvodu, že rozhodujúcim kritériom
úspešnosti v ponukovom konaní je podanie najvyššej ponuky, čo v tomto prípade bolo splnené.
Ponúkaná cena za vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka vo výške 6.021,00 € bola v súlade s podmienkami
I. kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, uhradená na účet uvedený
v ponukovom konaní.
Správca záverom konštatuje, že nakoľko ponuka uvedeného záujemcu, bola v rámci I. kola vyhodnotená ako
ponuka s najvyššou ponúknutou cenou za vyššie uvedený súbor majetku, uvedený záujemca bol vyhodnotený
v zmysle ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako úspešný a bude správcom konkurznej podstaty vyzvaný na
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj vyššie uvedených nehnuteľností, o ktoré záujemca prejavil záujem.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Veľkom Krtíši dňa 19.11.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K099979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Križová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Ertla 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu: Jana Križová, nar.: 23.02.1968, trvale bytom: D. Ertla 5, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že na základe udeleného súhlasu príslušného orgánu Slovenská sporiteľňa, a.s., sa
zo súpisu všeobecnej podstaty vylučuje hnuteľná vec – nákladné motorové vozidlo značky ŠKODA PICK-UP
EFF673, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 147/2016 dňa 01.08.2016 pod položkou 5.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K099980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5305 / 105, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/883/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/883/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Peter Donoval, nar. 12.01. 1974, trvale bytom Tulská 5305/105, 974 04 Banská
Bystrica, týmto oznamujem, že správcovi sa nedpodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu, v dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii končí.

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubiny 282 / 35, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/246/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/246/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci dlžníka Marián Šimčík, nar. 29. 10. 1955, trvale bytom Dubiny 282/35, 976 37 Hrochoť;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Marián Šimčík, s miestom podnikania Starohorská 23, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 32 023 511, týmto vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovnú súpisovú zložku
majetku:

1. súpisová zložka
majetku hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo
zn. BMW, ev. č. BB 054 AF,
VIN: 5252342
r.v. 1992
Odhadovaná hodnota: ----------Dátum zapísania do súpisu: 27.05.2019
Dôvod zapísania do súpisu: súčinnosť 3 . osoby

Odôvodnenie:
Dlžník čestne prehlásil, že vyššie uvedené vozidlo bolo zošrotované.

K099982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 109 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka: RZ spol. s r.o., so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 102,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 44 109 521, o ktorej povolení rozhodol Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 07.11.2019, sp.zn.:
2R/1/2019,
ktoré bolo
zverejnené
v Obchodnom
vestníku
č. 219/2019 zo
dňa
13.11.2019 týmto
reštrukturalizačný správca oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do spisu v kancelárií správcu JUDr. Richard Konta,
Horné záhrady č. 2, 974 01 Banská Bystrica v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 08:30 - 12:00 a 12:30
– 15:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: spravca@konta.sk alebo na tel.
čísle: +421 911 433 330.
JUDr. Richard Konta, správca

K099983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Šimčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubiny 282 / 35, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/246/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/246/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Marián Šimčík, nar. 29. 10. 1955, trvale bytom Dubiny 282/35, 976 37 Hrochoť;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Marián Šimčík, s miestom podnikania Starohorská 23, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 32 023 511, týmto oznamujem, že správcovi sa nedpodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka,
ktorý by podliehal konkurzu, v dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii končí.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K099984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Tončo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Breziny 67, 962 21 Dobrá Niva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/512/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/512/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Jaroslav Tončo, nar. 30. 09. 1960, trvale bytom Horné Breziny 67, 962 21 Dobrá Niva,
týmto oznamujem, že správcovi sa nedpodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, v
dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K099985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demjenová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 382, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/442/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/442/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Denisa Demjénová, nar. 24.12.1986, trvale bytom Rimavská Seč 382, 980 42 Rimavská Seč
zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol
byť zapísaný do konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Denisa Demjénová, nar. 24.12.1986,
trvale bytom Rimavská Seč 382, 980 42 Rimavská Seč, sa končí.

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

JUDr. Dušan Paulík, správca

K099986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kmeťa 342 / 27, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/270/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/270/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Viera Gašparová, nar. 22.5.1990, trvale bytom A. Kmeťa 27/7, 965 01 Žiar nad Hronom zistil
počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný
do konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Viera Gašparová, nar. 22.5.1990,
trvale bytom A. Kmeťa 27/7, 965 01 Žiar nad Hronom, sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz zrušuje.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K099987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RZ spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 109 521
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2019
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.
Var
opmarksom
pa
fristerne“
(de)
„Aufforderung
zur
Anmeldung
einer
Forderung.
Etwaige
Fristen
beachten“
(et)
„Noude
esitamise
kutse.
Järgitavad
tähtajad"
(en)
„Invitation
to
lodge
a
claim.
Time
limits
to
be
observed“
(fr)
„Invitation
a
produire
une
créance.
Délais
a respecter“
(it)
„Invito
all’insinuazione
di
un
credito.
Termine
da
osservare“
(lv)
„Uzaicinajums
iesniegt
prasijumu.
Termini,
kas
jaievero"
(lt)
„Kvietimas
pateikti
reikalavimą.
Privalomieji
terminai"
(hu)
„Felhívás
követelés
bejelentésére.
Betartandó
határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl)
„Oproep
tot
indiening
van
schuldvorderingen.
In
acht
te
nemen
termijnen”
(pl)
„Wezwanie
do
zgłoszenia
wierzytelności.
Przestrzegać
terminów"
(pt)
„Aviso
de
reclamaçao
de
créditos.
Prazos
legais
a observar“
(sk)
„Výzva
na
prihlásenie
pohľadávky.
Je
potrebné
dodržať
stanovené
termíny"
(sl)
„Poziv
k
prijavi
terjatve.
Roki,
ki
jih
je
treba
upoštevati"
(fi)
„Kehotus
saatavan
ilmoittamiseen.
Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015, Vám ako reštrukturalizačný správca dlžníka RZ
spol. s r.o., so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 102, IČO: 44 109 521, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 14650/S (ďalej len „Dlžník"), oznamujem nasledovné:
In accordance with the Council Regulation (EC) No. 2015/848 of 20. May 2015, me as a restructuring trustee of
the debtor RZ spol. s r.o., registered office Opatovská Nová Ves 102, 991 07 Opatovská Nová Ves, Slovak
Republic, identification number: 44 109 521, recorded in the Business Register of the District Court Banská
Bystrica, section: Sro, insert no.: 14650/S (hereinafter referred to as the „Debtor"), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa - Dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka rozhodol Okresný súd
Banská Bystrica v konaní vedenom pod sp. zn. 2R/1/2019, uznesením zo dňa 04.10.2019, o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
196/2019 dňa 10.10.2019, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 11.10.2019.
In the case of the petitioner - Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Banská Bystrica in the proceedings held under file no. 2R/1/2019, by the resolution of 4th of October 2019,
decided on the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of
the Slovak Republic no. 196/2019 on 10th of October 2019, while the restructuring proceedings is deemed to be
commenced on 11th of October 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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Následne Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 07.11.2019 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka.
Uznesenie o povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 219/2019 dňa 13.11.2019,
pričom reštrukturalizácia Dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 14.11.2019. Týmto dňom sa začína
reštrukturalizácia Dlžníka.
Subsequently, the District Court Banská Bystrica by the resolution of 7th of November 2019 permitted the
restructuring of the Debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin
no. 219/2019 on 13th of October 2019, while the restructuring of the Debtor is deemed to be permitted from the
date of 14th of October 2019. The restructuring of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (dalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Richard Konta, Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the Debtor are required within the deadline of 30 days from the permission of restructuring to
lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr. Richard Konta,
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 15.11.2019 a posledný deň lehoty končí
dňa 16.12.2019.
The date 15th of November 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims and the
last day of the deadline ends on 16th of December 2019.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other 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
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor
and the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of
the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation;
the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which
depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while there shall be stated the
condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who
shall state in the separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with
stating the property by which itcis securted and the amount up to which it vis secured. The claim is applied in the
Euro currency. Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A
creditor who is an accounting entity, shall state in the application whether the claim is recorded in its accounts.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky.
If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received
within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline
for loding the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new
application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených
zásad, považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči Dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t.j.
do dátumu 10.10.2019 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the Debtor that arose by the date of
initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 10th of October 2019 (inclusive) are considered to be the
claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak
sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči Dlžníkovi
v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides otherwise,
only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right to exercise their
rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely applied by lodging the
application, the right to enforce these claims against the Debtor in case of confirmation of the restructuring plan by
the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov,
ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči Dlžníkovi, ako
aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok Dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered
their claims under this Act, to enforce these claims against the Debtor expires, as well as the security rights
relating to the property of the Debtor that have not been properly and timely registered; the same is applied also
to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Záverom tohto listu si Vás týmto dovoľujem požiadať, aby ste po podaní písomnej prihlášky jej elektronickú verziu
(iba prihlášok bez príloh - t.j. bez listín preukazujúcich údaje uvedené v prihláškach) zasielali zároveň na emailovú adresu: spravca@konta.sk.
In conclusion of this letter we hereby ask you to send also an electronic version of applications (only applications
without attachments - i.e. without documents proving the data referred to in the application) to e-mail
address: spravca@konta.sk after delivery of written applications.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
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JUDr. Richard Konta, správca / trustee

K099988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 90 / 55, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1967
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/110/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/110/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Jozef Berky, nar. 01.11.1967, bytom: Hlavná 90/55, 976 37
Hrochoť, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K099989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Budajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská cesta 3553/17, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/755/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/755/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Terézia Budajová, narodená 09.02.1978, trvale bytom Majerská
cesta 3553/17, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno Terézia Budajová – BLINT & BUDAJ, s miestom
podnikania Majerská cesta 17, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 489 871, týmto vyhlasuje ponukové konanie na
speňaženie majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci
por.č. Popis hnuteľnej veci
1.1.

CITROEN XSARA
PICASSO

stav opotrebovanosti výrobné číslo
používané

rok výroby / rok
nadobudnutia

VIN: VF7CH9HZC9J048775 2009

súpisová hodnota
1 500,00 €

II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Budajová – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie
ponúk je 14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu na celú ponúknutú cenu, a to na účet správcu vedený v
mBank S.A., číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny;
- dátum a podpis účastníka.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
8. 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 v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 18.11.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K099990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Melko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 26, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/877/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/877/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Michal Melko, narodený 18.04.1984, trvale bytom Jasenie 26,
976 75 Jasenie, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho konkurznú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1./ Hnuteľné veci
por.č. Popis hnuteľnej veci
1.1. Daewo Lanos
1.2. Škoda Felicia

stav opotrebovanosti
používané
používané

výrobné číslo
VIN: KLATF08YEWB207307
VIN: TMBEEF613Y0323965

rok výroby
1998
2000

súpisová hodnota
280,00 €
300,00 €
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II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Melko – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.
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. Každý účastník ponukového konania musí zložiť zálohu na celú ponúknutú cenu, a to na účet správcu vedený v
mBank S.A., číslo účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci, na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny;
- dátum a podpis účastníka.
5. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
8. 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 v rámci vopred
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 18.11.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K099991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolimár Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ozdín 28, 985 24 Ozdín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/113/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu dlžníka: Pavel Kolimár, nar.:
15.11.1964, trvale bytom: Ozdín 28, 985 24 Ozdín ( Uznesenie sp. zn. 5OdK/113/2018 zo dňa 28.05.2018,
zverejnené v OV č. 105/2018 dňa 01.06.2018), vyhlásil dňa 06.09.2019 v OV č. 172/2019 III. kolo ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 174/2018 zo dňa 10.09.2018, súpis aktualizovaný OV
č. 90/2019 zo dňa 13.05.2019.
okres obec: k.ú.
LV
register
Poltár Poltár Poltár 2607 E

druh pozemku
Orná pôda

parcelné č.
748

výmera
191

podiel hodnota
1/3
20,80 €
20,80 €

dátum zápisu
2.8.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

Hodnota majetku bola správcom stanovená na sumu 20,80,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 17.09.2019.

V rámci 3 kola ponukového konania boli do kancelárie správcu doručené nasledovné ponuky:
Ponuka č. 1
Dátum doručenia ponuky:
13.09.2019 – doručená v lehote
Záujemca:
Slovak Estate, s.r.o.
So sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava
IČO:50 050 907, DIČ: 2120166785
predmet ponuky:
vyššie špecifikované nehnuteľnosti
navrhovaná kúpna cena:
101,03,-Eur
záujemca k ponuke priložil:
1x plná moc, 1x potvrdenie o platbe na účte, 1x výpis z obchodného registra
Vzhľadom k tomu, že do kancelárie správcu bola doručená jedna ponuka na odpredaj vyššie uvedeného majetku
dlžníka, vyhodnocuje správca konkurznej podstaty toto 3. kolo ponukového konania za úspešné.
Správca týmto zároveň oznamuje, že sestra dlžníka Beáta Michníková ako oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r
ods. 4 zák. č. 7/2005 Z.z. si so súhlasom dlžníka uplatnila právo vykúpiť majetok dlžníka z konkurznej podstaty
v zmysle ust § 167r ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. a to za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní
a táto bola v zákonnej 10 lehote aj uhradená.
POUČENIE:
§ 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
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vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.

JUDr. Ondrej Zachar - správca

K099992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Do Doliny 1614 / 6, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/183/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/183/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Bartoš, nar.: 24.12.1984, trvale bytom: Medveďov
– Do doliny 1614/6, 976 52 Čierny Balog (Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/183/2019 zo dňa 04.03.2019, vyhlásený
v OV č. 48/2019 zo dňa 08.03.2019), vyhlásil dňa 06.09.2019 v OV č. 172/2019 III. kolo ponukového konania na
majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 119/2019 zo dňa 21.06.2019.
Súpis majetku
p. č. typ súpisovej zložky
hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
ŠKODA FELICIA
osobné vozidlo
kategória: M1
VIN:TMBEEF613W0780728
druh karosérie: AB HATCHBACK 5DV.
farba: červená
Ev.č.: BR857CI
stav vozidla: v premávke

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie
rok výroby: 15.12.1997

350,00 €

Deň vydania: 22.11.2019
8.5.2019

§ 167h ods. 1 ZKR

Poznámka: na motorovom vozidle je poškodené čelné sklo
Hodnota majetku bola správcom stanovená na sumu 350,- Eur.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 17.09.2019
Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani jedna
ponuka, vyhodnocuje správca tretie kolo ponukového konania za neúspešné.
Zároveň vzhľadom k tomu, že ani v rámci tretieho kola ponukového konania nebola do kancelárie správcu
doručená žiadna ponuka na odpredaj predmetného majetku dlžníka, predmetný majetku v zmysle § 167p ods. 2
zák. č. 7/2005 Z. z. prestal podliehať konkurzu.

JUDr. Ondrej Zachar - správca

K099993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HEPAR s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 634 311
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/84/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/84/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní ďalšej schôdze veriteľov
Správca úpadcu v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) na žiadosť veriteľa
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 zvoláva ďalšiu
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 16.12.2019 o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Horná 23,
974 01 Banská Bystrica s programom podľa žiadosti uvedeného veriteľa zo dňa 18.11.2019 doručenej Správcovi
dňa 19.11.2019:
·

Hlasovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ods. 1 písm. c) ZKR;

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov sa
uskutoční dňa 16.12.2019 od 10:45 hod. Veritelia – fyzické osoby sa pri prezentácii musia preukázať dokladom
totožnosti, veritelia – právnické osoby sa pri prezentácii musia preukázať výpisom z obchodného registra nie
starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti osoby konajúcej v ich mene. Zástupcovia veriteľov sa pri
prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným splnomocnením (pravosť podpisu splnomocniteľa na
splnomocnení nemusí byť úradne svedčená). V prípade, ak je zástupca veriteľa právnickou osobou, predloží
spolu s písomne udeleným splnomocnením aj výpis z obchodného registra zástupcu veriteľa.

K099994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baník Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 1611 / 10, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/727/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/727/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Prima banka Slovensko, a. s, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina., IČO: 31 575 951
- pohľadávka v celkovej sume 1 748,57 €

Pohľadávka bola zapísaná do Zoznamu pohľadávok. V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. je
možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku.
JUDr. Stela Wiledová, správca

K099995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karabinčik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karná 71, 067 45 Karná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/346/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/346/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Jozef Karabinčík, nar. 08.01.973, Karná 71, 067 45 Karná,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/346/2019, týmto v súlade s ustanovením
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady
konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K099996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrová 81, 086 02 Petrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/624/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/624/2019

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

Oznámenie o ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na majetok
dlžníka Ján Billý, nar. 23.04.1947, v zmysle ust. §167p ods. 1/ ZKR oznamuje vyhlásenie tretieho ponukového
konania na predaj súboru hnuteľného majetku dlžníka v ponukovom konaní.
Súbor hnuteľného majetku:
Hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo zn. FIAT UNO 45, EČ: BJ 040 AZ, rok výroby: 1991, počet
najazdených kilometrov: 170 000km; benzín; farba červená; stav: pojazdné; STK a EK platné do 04/2020;
hnuteľný majetok je v zmysle ust. §167b ods. 3 ZKR v užívaní dlžníka.
Súpisová hodnota súboru hnuteľného majetku: 150,-- Eur
Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175
636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk.
Hnuteľný majetok je možné obhliadnuť na adrese trvalého pobytu dlžníka, č. tel.: 0944 882 482.
Podmienky ponukového konania:
·
·

·
·
·

·
·

Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania oznámenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu
v uzavretej obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka – 5OdK/624/2019“.
Záujemca o kúpu v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny za súbor hnuteľného majetku a predloží doklad
potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu číslo účtu: SK18 7500 0000
0040 0061 9610, BIC: CEKOSKBX, s uvedením VS 562419. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej
hodnoty súboru hnuteľného majetku dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, úspešnému
záujemcovi predloží návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 14 dní a na prijatie návrhu zmluvy určí
úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7
pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 %
ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom
úspešného záujemcu na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta
je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50% zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vráti úspešnému
záujemcovi.
Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane
ustanovení o zmluvnej pokute.
Správne poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii príslušného okresného dopravného inšpektorátu
znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 19.11.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K099997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Huncovská 1389 / 9, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1981
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/334/2018 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/334/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Klein, nar. 27.08.1981, bytom
Huncovská 9, 060 01 Kežmarok, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj hnuteľného majetku:

Predmetom ponukového konania je :
Č.
súp. Názov súp. zložky
zložky
1.
Hnuteľný majetok

Súpisová hodnota
(eur)
2000,00 EUR

Nákladné vozidlo zn. FIAT DOBLO CARGO 1.9D, EČ:
ZFA22300005095594, stav zodpovedajúci bežnému opotrebeniu

KK910AK, rok výroby 2002, VIN:

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľnú vec je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne však za súpisovú hodnotu uvedenú
v tejto ponuke.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2OdK/334/2018 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 09.12.2019 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zapísaný v súpise majetku,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník, č. ú.: SK43 0900 0000 0051 6017 9524 VS: IČO alebo dátum
narodenia kupujúceho. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní, budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu najenskôr do 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 22.11.2019

pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie hnuteľných vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631, 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca

K099998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duk. hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/618/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/618/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Grundza, nar. 25.03.1970, Duk.
hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce, týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka je
nasledovný:
1. Hnuteľný majetok
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Farba:
Druh paliva:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

HYUNDAI XD ELANTRA AT
ML903AI
KMHDM41BP2U447676
2003
Modrá metalíza tmavá
BA 95B
239177 najazdených km
1/1
Opotrebované v závislosti od veku (poškodený predný nárazník a predný blatník), pojazdné, SKT do 12/2019
200 € (odhad správcu)

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

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

251

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

K099999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 278 / 42, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/3/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/3/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Milan Pačaj, nar.
12.06.1970, trvale bytom Priečna 278/42, 059 14 Spišský Štiavnik (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K100000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Grundza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duk. hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/618/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/618/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Grundza, nar. 25.03.1970, Duk.
hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce, vyhlasuje podľa ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo
ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku dlžníka:
Osobné motorové vozidlo:
Evidenčné číslo:
VIN:
Rok výroby:
Farba:
Druh paliva:
Stav tachometra:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

HYUNDAI XD ELANTRA AT
ML903AI
KMHDM41BP2U447676
2003
Modrá metalíza tmavá
BA 95B
239177 najazdených km
1/1
Opotrebované v závislosti od veku (poškodený predný nárazník, predný blatník), pojazdné, SKT do 12/2019
200 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/618/2019 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jozef Šperka,
PhD., MBA, ul. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad tak, aby bola doručená najneskôr do 10 kalendárnych
dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie.
8. O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0948191292.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, 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;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú. IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 2OdK/618/2019. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K100001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ján Gilden
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 156/105A, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/614/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/614/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Jaroslava Oravcová správca dlžníka : Mgr. Ján Gilden, nar. 27.09.1979, Osloboditeľov 156/105 A, 059 34
Spišská Teplica, týmto doplňuje súpis majetku všeobecnej podstaty podľa § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien takto :

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ majetku : hnuteľná vec
Motorové vozidlo : BMW 320D
Farba : šedá metalíza
EČ: PP397BM, Rok výroby : 2000
Druh vozidla: AA SEDAN
Stav vozidla : nepojazdné, nemá platné STK
Súpisová hodnota : 800 €
Dôvod zapísania : majetok vo vlastníctve dlžníka , vozidlo sa nachádza u dlžníka
Dátum zapísania : 15.11.2019
Poznámka : podľa § 167s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžníka oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť majetku dlžníka za cenu stanovenú
znaleckým posudkom

Vo Vranove n.T., 19.11.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K100002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščenová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska štvrť 4937 / 107, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/737/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/737/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Mária Kroščenová,
nar. 28.03.1980, Továrenská štvrť 4937/107, 059 51 Poprad - Matejovce (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K100003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Prídavku 4850/24, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/657/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/657/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Mária Semanová, nar. 05.09.1968, bytom Antona Prídavku
4850/24, 080 01 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/657/2019, podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, v celkovej sume 14 732,30 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 19.11.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K100004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Klaciková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 682 / 20, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/561/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/561/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Anna Klaciková, nar. 02.04.1963, bytom Hlavná 682/20, 094 14
Sečovská Polianka, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/561/2019, podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 80 7484, v celkovej sume 280,65
EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 19.11.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K100005
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
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Ján Husťák, nar. 1.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka
43, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom Mýtna 48, 811 07 Bratislava, IČO: 35 831 154, v celkovej sume 467,95 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 19.11.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K100006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Keleman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1463 / 26, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Milan Keleman, nar. 05.06.1982, bytom Študentská 1463/26,
069 01 Snina, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/523/2019, podľa ustanovenia § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
BENCONT INVESTMENTS s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105, v celkovej
sume 414,06 EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 19.11.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K100007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Husak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 849/31, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/744/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/744/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.09.2019, sp.zn. 5OdK/744/2019 zverejnenom v Obchodnom
vestníku MS SR č. 186/2019 dňa 26.09.2019 , bol na majetok dlžníka : Milan Husak, nar. 02.07.1953, trvale
bytom Za jarkom 849/31, 091 01 Stropkov, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca konkurznej
podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

257

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.

Vo Vranove n.T., 19.11.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K100008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mašlanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedlice 79, 08 243 Sedlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 20.09.2019, sp.zn. 2OdK/743/2019 zverejnenom v
Obchodnom vestníku MS SR č. 187/2019 dňa 27.09.2019 , bol na majetok dlžníka : Mária Mašlanková, nar.
19.07.1960 , Sedlice 79, 082 43 Sedlice, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená ako správca konkurznej
podstaty.
Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“ / je povinný vyhotoviť súpis
majetku. Správca týmto o z n a m u j e veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods.1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.

Vo Vranove n.T., 19.11.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, 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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K100009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Semanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Prídavku 4850/24, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/657/2019 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/657/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu Mária Semanová, nar. 05.09.1968, bytom Antona Prídavku
4850/24, 080 01 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/657/2019, podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka veriteľa
Prima Banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, v celkovej sume 3 885,06
EUR,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Prešove dňa 19.11.2019
Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K100010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrišin Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Peter Petrišin, nar. 22.7.1983, trvale bytom 080 01 Prešov,
týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem,
že konkurznú podstatu dlžníka netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata teda nepokryje ani náklady konkurzu
(§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Peter Petrišin, nar. 22.7.1983, trvale bytom 080 01 Prešov,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K100011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11500 / 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1962
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/688/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/688/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Vojtech Daňo,
bytom: K Starej Tehelni 5,080 01 Prešov, nar. 29.01.1962 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých
prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

OTP Banka Slovensko, a.s.

So sídlom:

Štúrova 5, 811 02 Bratislava

IČO:

31 318 916

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

3833,77 €
1
04.11.2019
Neuplatnené
3/O-1
04.11.2019

V Prešove, dňa 15.11.2019
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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JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

K100012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daňo Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej tehelni 11500 / 5, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1962
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/688/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/688/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Vojtech Daňo,
bytom: K Starej Tehelni 5,080 01 Prešov, nar. 29.01.1962 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia §
167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných veriteľov (ktorých
prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Prima banka Slovensko, a.s.

So sídlom:

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:

31 575 951

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

4795,99 €
2
11.11.2019
Neuplatnené
4/P-1, 4/P-2
11.11.2019

V Prešove, dňa 15.11.2019
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K100013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Ves 104, 059 02 Slovenská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1972
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/589/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/589/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ladislav Dunka,
bytom: Slovenská Ves 104, 059 02 Slovenská Ves ,nar. 27.10.1972 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovných
veriteľov (ktorých prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Východoslovenská energetika a.s.

So sídlom:

Mlynská 31, 040 01 Košice

IČO:

44 483 767

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

968,61 €
2
30.10.2019
Neuplatnené
4/V-1, 4/V-2
30.10.2019

V Prešove, dňa 15.11.2019
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, HMG Recovery, k. s. - správca Dlžníka

K100014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Straka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1977
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/681/2019 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/681/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Pavol Straka, nar. 01.09.1977, trvale bytom 059 73 Žakovce 30, na
majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu Prešov na majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu
Prešov zo dňa 02.09.2019 , pod sp. zn.: 5OdK/681/2019 vyhlásený konkurz, v súlade s §167p zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje:
I. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku patriaceho do konkurznej podstaty, zaradeného vo všeobecnej podstaty
nasledovne:
·
·
·
·

osobné motorové vozidlo RENAULT THALIA 2007, farba ČERVENÁ, kategória M1, rok výroby 2007,
VIN: VF1LB2U0537944638,
EČ KK850CF
Súpisová hodnota majetku: 500 €

minimálna kúpna cena: 500 €

Popis motorového vozidla: auto opotrebované, negarážované Podmienky I. kola verejného ponukového
konania :
1/ Návrhy sa podávajú:
poštou alebo osobne do podateľne kancelárie správcu na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stela Wildeová,
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke s výrazným označením :
„Verejné ponukové konanie – konkurz : Pavol Straka – neotvárať“
do12.12.2019
- Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom a časom doručenia a poradovým číslom.
- Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty.
- Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
- Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať
späť.
- Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
- Na obálky, ktoré nebudú riadne označené, správca nebude prihliadať.
2/ Obálka musí obsahovať:
- riadnu identifikáciu hnuteľného majetku, ktorá musí byť zhodná s vyššieuvedeným označením,
- označenie ponúkanej kúpnej ceny, minimálne podľa horeuvedenej minimálnej kúpnej ceny

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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- doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného
alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 týždeň s označením obchodného mena, sídla a IČO;
u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia
OP alebo rodného listu,
- doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.v hodnote 100 % ponúknutej kúpnej ceny.
3/ Účastník verejného ponukového konania je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 500 EUR na
bankový účet správcu – IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835 vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom
53042019.
Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v poslednom dni
určenom na doručovanie ponúk.
4/ Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky na účet úpadcu.
- Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo
správca odmietnuť a neprihliadať na ňu.
- V prípade viacerých záujemcov o odkúpenie majetku súčasne má prednosť ponuka záujemcu, ktorá bola
doručená správcovi skôr.
5/ Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať v termíne dohodnutom priamo s dlžníkom na tel.č.:
+421 0940 902 029. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční zo strany správcu v kancelárii dňa
13.12. 2019
6/ Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých
záujemcov ponukového konania do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. - V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.
- V prípade, ak záujemca neuzatvorí bez riadne preukázaného dôvodu so správcom predloženú/preposlanú/
kúpnu zmluvu, prepadne uhradená zábezpeka v prospech konkurznej podstaty.
JUDr. Stela Wildeová, správca

K100015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Straka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niereše 42, 082 06 Mirkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/552/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/552/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Jaroslav Straka nar. 21.12.1959, trvale bytom Niereše 42, 082 06
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Deň vydania: 22.11.2019

Mirkovce a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že
pohľadávky veriteľa:

Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 776 005
, v celkovej sume 7.315,47 €,

ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K100016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavaľa Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ladičkovce 66, 067 11 Vyšné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/596/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/596/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ JUDr. Marek Morochovič, so sídlom Nám. slobody 25, 066 01 Humenné, správca konkurznej
podstaty dlžníka Vincent Gavaľa, nar. 21.01.1966, Vyšné Ladičkovce 66, 067 11 Vyšné Ladičkovce, vyhlasuje v
zmysle § 167p a § 167n ods. 1 ZKR, 3. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku pod súp.
č. 1 - 127 ako celku (spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach menšej hodnoty), ktorého súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku dňa 11.10.2019:

súp.
číslo

číslo
LV

1

15

2

211

3

217

4

226

5

227

6

227

7

227

8

227

9

227

10

227

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
súpisová
zložka
druh pozemku
okres
obec
kat. územie
zastavané plochy a
Vyšné
Vyšné
pozemok
nádvoria
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce
Vyšné
Vyšné
pozemok
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Ladičkovce

par.
číslo
66
137
143
152/1
152/ 2
182/ 2
254
278
322
332

podiel
1/72
105/45360
5/2160
2/144
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27

výmera
m2

- súp.
hodnota
podielu €

121

5,57

1 642

1,03

7 275

4,56

1 582

5,95

2 604

26,12

2 799

28,07

1 996

20,02

2 905

29,14

2 320

23,27

2 215

22,22
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11

227

pozemok

orná pôda

12

227

pozemok

orná pôda

13

227

pozemok

orná pôda

14

227

pozemok

orná pôda

15

227

pozemok

orná pôda

16

227

pozemok

orná pôda

17

227

pozemok

orná pôda

18

227

pozemok

trvalý trávny porast

19

227

pozemok

trvalý trávny porast

20

227

pozemok

orná pôda

21

227

pozemok

orná pôda

22

227

pozemok

trvalý trávny porast

23

227

pozemok

orná pôda

24

227

pozemok

orná pôda

25

227

pozemok

orná pôda

26

227

pozemok

orná pôda

27

236

pozemok

orná pôda

28

244

pozemok

orná pôda

29

244

pozemok

orná pôda

30

244

pozemok

orná pôda

31

244

pozemok

orná pôda

32

244

pozemok

orná pôda

33

244

pozemok

orná pôda

34

244

pozemok

orná pôda

35

244

pozemok

orná pôda

36

244

pozemok

orná pôda

37

244

pozemok

orná pôda

38

244

pozemok

orná pôda

39

244

pozemok

trvalý trávny porast

40

244

pozemok

orná pôda

41

244

pozemok

trvalý trávny porast

42

244

pozemok

orná pôda

43

244

pozemok

orná pôda

44

244

pozemok

orná pôda
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Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné

Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné

399
456
477
516
548
563
602
623
671
690
749
764
816
823
851
908
159
173
226
272
296
404
445
450
522
557
570
607
666
685
712
743
810
837

Deň vydania: 22.11.2019

1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
4/144
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360
105/45360

2 258

22,65

2 210

22,17

2 270

22,77

1 430

14,34

2 902

29,11

2 633

26,41

2 746

27,54

1 117

1,44

487

0,63

2 577

25,85

2 581

25,89

1 822

2,35

2 926

29,35

2 341

23,48

2 354

23,61

4 763

47,77

1 930

14,52

4 719

2,96

5 858

3,67

4 725

2,96

2 866

1,80

3 639

2,28

3 964

2,48

3 663

2,30

3 505

2,20

4 747

2,98

3 297

2,07

6 117

3,83

1 393

0,11

3 124

1,96

1 914

0,15

3 795

2,38

3 836

2,40

4 018

2,52

105/45360
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45

244

pozemok

orná pôda

46

249

pozemok

orná pôda

47

249

pozemok

orná pôda

48

249

pozemok

orná pôda

49

249

pozemok

orná pôda

50

249

pozemok

orná pôda

51

249

pozemok

orná pôda

52

249

pozemok

orná pôda

53

249

pozemok

orná pôda

54

249

pozemok

orná pôda

55

249

pozemok

orná pôda

56

249

pozemok

orná pôda

57

249

pozemok

orná pôda

58

249

pozemok

trvalý trávny porast

59

249

pozemok

trvalý trávny porast

60

249

pozemok

orná pôda

61

249

pozemok

orná pôda

62

249

pozemok

trvalý trávny porast

63

249

pozemok

orná pôda

64

249

pozemok

orná pôda

65

249

pozemok

orná pôda

66

249

pozemok

orná pôda

67

255

pozemok

orná pôda

68

255

pozemok

orná pôda

69

255

pozemok

orná pôda

70

255

pozemok

orná pôda

71

255

pozemok

orná pôda

72

255

pozemok

orná pôda

73

255

pozemok

orná pôda

74

255

pozemok

orná pôda

75

255

pozemok

orná pôda

76

255

pozemok

orná pôda

77

255

pozemok

orná pôda

78

255

pozemok

orná pôda

79

255

pozemok

trvalý trávny porast
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Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
Humenné Ladičkovce

Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce

873
182/ 1
253
279
321
331
398
455
478
515
547
562
601
624
672
689
750
763
815
822
852
909
190
227
273
316
336
405
446
451
521
533
591
648
668

Deň vydania: 22.11.2019
105/45360
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160
5/2160

3 643

2,28

2 494

9,38

1 145

4,31

1 843

6,93

1 664

6,26

1 879

7,07

1 558

5,86

1 860

7,00

1 758

6,61

2 038

7,67

2 284

8,59

2 569

9,66

1 978

7,44

951

0,46

1 012

0,49

1 959

7,37

1 482

5,57

1 303

0,63

1 393

5,24

1 501

5,65

1 912

7,19

3 772

14,19

1 147

0,72

4 509

2,83

4 634

2,90

5 417

3,40

4 425

2,77

3 240

2,03

4 538

2,84

4 866

3,05

4 660

2,92

4 654

2,92

5 079

3,18

4 352

2,73

1 485

0,12
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80

255

pozemok

81

255

pozemok

82

255

pozemok

83

255

pozemok

84

255

pozemok

85

255

pozemok

86

255

pozemok

87

255

pozemok

88

256

pozemok

89

256

pozemok

90

256

pozemok

91

256

pozemok

92

256

pozemok

93

256

pozemok

94

256

pozemok

95

256

pozemok

96

256

pozemok

97

256

pozemok

98

256

pozemok

99

256

pozemok

100

256

pozemok

101

256

pozemok

102

256

pozemok

103

256

pozemok

104

256

pozemok

105

256

pozemok

106

256

pozemok

107

256

pozemok

108

256

pozemok

109

256

pozemok

110

326

pozemok

111

326

pozemok

112

327

pozemok

113

342

pozemok
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Vyšné
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
orná pôda
Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
Vyšné
trvalý trávny porast Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
porast
Humenné Ladičkovce
trvalý
trávnatý
Vyšné
orná pôda

Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
Ladičkovce
Vyšné
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Predaj vyššie uvedeného celého súboru majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené
návrhy.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu e-mailom na adrese:
morochovic@chello.sk.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Gavaľa - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v
podmienkach ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu v prospech účtu č. účtu: SK41 1100 0000 0026 1184
4367, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Vyhodnotenie predložených ponúk: Otvorenie predložených obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk
správca zrealizuje v lehote 10 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk a rozhodne o víťaznej ponuke.
O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
3. Právo na výkup oprávnenej osoby: Oprávnená osoba má podľa § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka,
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Záujem o vykúpenie majetku je oprávnená osoba
predložiť písomne najneskôr do desať dní od skončenia ponukového konania.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží. Úspešný záujemca bude povinný
predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy. Náklady spojené
s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva.
6. Vyhlasovateľ upovedomí neúspešných záujemcov ponukového konania, že ich ponuky sa odmietli a to
výlučne len prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna cena v lehote pätnásť dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

K100017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 163, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/520/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/520/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v konkurze dlžníka/úpadcu Pavel Demeter, bytom Ladomírova 163 o z n a m u j e , že po uplynutí
základnej prihlásovacej lehoty - dňa 19.11.2019 mu bola doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice v sume 509,70 € - istina, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K100018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1964
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/295/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho

konkurzu - 3. kolo

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/295/2019 zo dňa 13.6.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka : Ernest FAKO, narod. 5.12.1964, bytom Blažice 99, 044 16 Blažice a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 119/2019.

Správca týmto zverejňuje podmienky 3. kola verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167 n, ods.1/ a § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Blažice, okres Košice-okolie, zapísané na LV č.46 a to parcely
registra „C“:
·
·
·

č.p. 119 o výmere 571 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, , spoluvlastnícky podiel
1/22, súpisová hodnota 50,00 eur,
parcela č. 120 o výmere 581 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/22, súpisová
hodnota 50,00 eur.
stavba na parcele číslo 119, súpisné číslo 99, druh stavby: rodinný dom, spoluvlastnícky podiel
1/22, súpisová hodnota je 2000 eur.

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 32OdK/295/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /295/2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne za celý
súbor najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví
úradný záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K100019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pulková Svetlana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1645/1, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/332/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/332/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Svetlana Pulková, narodená: 22.04.1975, bytom: Zimná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1645/1, 075 01 Trebišov, po tom, čo zistil, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, podľa
ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K100020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 196 886
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/29/2018 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/29/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Úpadca: AUTOKOV Košice, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 4, 040 01 Košice, IČO: 36 196 886
Spisová značka konkurzného konania: 26K/29/2018
Dátum konania: 30.10.2019
Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Čas konania: 14.30 hod.
PRÍTOMNÍ:
a. Predseda zasadnutia veriteľského výboru: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., značka správcu S1752
b. EOS KSI Slovensko, s.r.o. (per rollam)
c. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (per rollam)
d. Mesto Košice (per rollam)
Program zasadnutia:
1. Prezencia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
1. Prezencia
Správca konkurznej podstaty úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. konštatuje, že zvolanie
zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, za účelom voľby predsedu
veriteľského výboru.
Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia veriteľského výboru sa
zúčastnili členovia veriteľského výboru EOS KSI Slovensko, s.r.o., Mesto Košice, a Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., a to na účely hlasovania písomným hlasovaním „per rollam“.
Člen veriteľského výboru EOS KSI Slovensko, s.r.o. doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2. Programu
zasadnutia zo dňa 30.10.2019 správcovi dňa 30.10.2019.
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Člen veriteľského výboru Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2.
Programu zasadnutia zo dňa 22.10.2019 správcovi dňa 22.10.2019.
Člen veriteľského výboru Mesto Košice doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2. Programu zasadnutia
zo dňa 24.10.2019 správcovi dňa 24.10.2019.
Predseda zasadnutia skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko
sú prítomní všetci jeho členovia.
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Predseda zasadnutia navrhol, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ EOS KSI Slovensko, s.r.o., so
sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.
Predseda zasadnutia konštatuje, že v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, na účely uznašaniaschopnosti sa hlasujúci
členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred samotným
zasadnutím veriteľského výboru využili všetci 3 členovia veriteľského výboru.
Hlasovanie:
Za: 2 hlasy (EOS KSI Slovensko, s.r.o., Mesto Košice)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 1 hlas (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.)
Predseda zasadnutia skonštatoval, že bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej väčšiny členov veriteľského výboru
a veriteľský výbor prijal nasledovné
UZNESENIE č. 1/2019 zo dňa 30.10.2019:
Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803.
3. Záver
Zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do 5
dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Košice I do konkurzného spisu
a správcovi. Ďalšie zasadnutia veriteľského výboru zvoláva podľa potreby jeho člen alebo správca. Písomnosti
určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu jeho predsedu a taktiež e-mailom všetkým členom
veriteľského výboru. Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie o 14:45 hod.

V Bratislave, dňa 30.10.2019

.............................................
predseda veriteľského výboru

K100021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 121, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Letná 5952/35, 071 01 Michalovce
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/278/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/278/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Letná 5952/35, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1763, správca konkurznej podstaty dlžníka Imrich
Horváth, narodený: 16.10.1980, bytom: Seňa 121, 044 58 Seňa, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich
Horváth, s miestom podnikania: Seňa 121, 044 58 Seňa, IČO: 50 402 927, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K100022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 350/56, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/55/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)Roman Bučko, nar. 27.07.1983, bytom Nová 350/56, 076 12 Kuzmice , Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I č. k. 9 OdK /55/2018 zo dňa 24.01.2019 bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Košice I No. 9 OdK/55/2018 dated 24th of January 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – Roman Bučko, nar. 27.07.1983, bytom Nová 350/56, 076 12
Kuzmice.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2019 dňa 31.01.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 22/2019 on 31th of
January 2019. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia
Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na
Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 04151, Košice, Slovenská republika k číslu konania 9 OdK/55/2018 a v jednom
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rovnopise správcovi na adresu Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty, Učňovská 1, 04015, Košice,
Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa
uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú
listiny preukazujúce
údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo
na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy an and Restructuralization Act (hereinafteronly„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 Okresný súd Kosice I ( District Court
Kosice I ), Sturova 29, 041 51, Kosice, Slovak Republic, to the No. 55 OdK /55/2018 and in one originals to
the bankruptcy trustee to the address Ing. Peter Duhoň, spravca, Učňovská 1, 04015, Kosice, Slovak
republic.
Each claim must be lodged as a separate application. The application of claim has to
provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the
creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of
the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also
state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents
proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their
claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member
State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a
datované sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be
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not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the
application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period
elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of
the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov Dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat
is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not
listed in the debtor's list of commitments.

Ing. Peter Duhoň, správca

K100023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 350/56, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/55/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Bučko, nar. 27.07.1983, bytom Nová 350/56, 076
12 Kuzmice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.01.2019, č.k. 9 OdK/55/2018 v zmysle §
32 ods 7 písm. b) týmto zverejňuje 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 každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
kaucia vo výške 350,- € na číslo účtu : SK31 0200 0000 0013 2951 1556 vedený vo VÚB a.s., variabilný symbol :
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre príjmateľa : označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu.
Ing. Peter Duhoň, správca
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K100024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 350/56, 076 12 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/55/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Bučko, nar. 27.07.1983, bytom Nová 350/56, 076
12 Kuzmice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.01.2019, č.k. 99 OdK/55/2018 týmto
oznamuje, že podateľňa kancelárie správcu na ulici Učňovská 1 v Košiciach-Šaci je verejne dostupná na
doručovanie písomnosti určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v čase od 9,00 hod do
15,00 hod v pracovných dňoch. Prípadne telefonicky na čísle 0917 653 986. Ing. Peter Duhoň, správca

K100025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mižič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svidnícka 2096 / 18, 040 11 Košice-Pereš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/9/2018 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/9/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Pozemok:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

parcela registra „C“ č. 64/11
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
výmera: 229 m2
katastrálne územie: Pereš, obec: Košice - Pereš, okres: Košice II, štát: Slovenská republika
číslo listu vlastníctva: 519
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 14.571,27 €
názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova 48, Bratislava, IČO:
00 151 653
čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 11

Pozemok:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

parcela registra „C“ č. 64/3
druh pozemku: záhrada
výmera: 1298 m2
katastrálne územie: Pereš, obec: Košice - Pereš, okres: Košice II, štát: Slovenská republika
číslo listu vlastníctva: 519
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 82.591,74 €
názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova 48, Bratislava, IČO:
00 151 653
čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 11
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Stavba:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

popis: stavba, druh: dom
parcelné číslo: 64/11, súpisné číslo: 2096
ulica: Svidnícka 2096/18, 040 11 Košice-Pereš, orientačné číslo: 18
katastrálne územie: Pereš, obec: Košice - Pereš, okres: Košice II, štát: Slovenská republika
číslo listu vlastníctva: 519
podielové/výlučné vlastníctvo úpadcu: výlučné vlastníctvo úpadcu
súpisová hodnota: 221.792,43 €
názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151
653
čísla zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 11

Príslušenstvo stavby:
a.
b.
c.
d.

krytá terasa za domom – súpisová hodnota 4.440,98 €
plot od ulice – súpisová hodnota 1.933,64 €
plot od susedov - súpisová hodnota 5.524,10 €
vonkajšie úpravy - súpisová hodnota 12.870,18 €

K100026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúša Čáka Trenčianskeho 319/41, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/357/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/357/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
3. kolo
Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/357/2019 zo dňa 16.7.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Ladislav Balog, narod. 23.8.1958, bytom : Matúša Čáka Tenčianskeho 319/41. 044 42 Rozhanovce.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 139/2019 dňa 22.7.2019, K062579.

Správca týmto zverejňuje podmienky 3. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
l. osobný automobil HYUNDAI SONATA EF , VIN KMHEN41FP2A509800, r.v. 2005, EČV: KS092DT, značne
opotrebované, nepojazdné, nemá platnú STK, nemá emisnú kontrolu, má nefunkčné brzdy , vhodný skôr
na súčiastky.

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
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Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/357/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /357/2019.

3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

JUDr. Viera Dobrovolská, 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

280

Obchodný vestník 226/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

K100027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1645/3, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/484/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/484/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka Róbert Rác, nar. 19.05.1977, bytom Zimná 1645/3, 075 01 Trebišov,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Vojenská
12, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 15.00. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 055/6254200.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K100028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kellner Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1148 / 12, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd v Košiciach I uznesením č.k. 26OdK/280/2018 zo dňa 13.07.2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 138/2018 dňa 19.07.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vladimír Kellner, nar. 28.07.1966,
bytom: Zimná 12, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kellner, s miestom podnikania
Zimná 12, 040 01 Košice, IČO: 35 236 302, a ustanovil do funkcie správcu podstaty Mgr. Richarda Žolnu, č.
správcu S1734, so sídlom kancelárie Pri prachárni 7, 040 11 Košice.
Uvedené uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 20.07.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka Správca zistil, že konkurzná podstata Dlžníka po jej speňažení pokryje/pokrýva náklady konkurzu a teda
správca pristúpil k rozvrhu výťažku speňaženia.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí z dôvodu
splnenia rozvrhu výťažku.
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Ku dňu zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vladimír Kellner, nar.
28.07.1966, bytom: Zimná 12, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kellner,
s miestom podnikania Zimná 12, 040 01 Košice, IČO: 35 236 302 z r u š u j e.

Mgr. Richard Žolna, správca

K100029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boldižár Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2479 / 25, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1958
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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: Ing. Ondrej Boldižár,
nar. 11.09.1958, bytom Sofijská 2479/25, 040 13 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“), 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.

Hnuteľná vec:

Číslo
zložky
31.

súpisovej

Rozsah
Dlžníka

Popis hnuteľnej veci/rok výroby

spoluvlastníckeho

PEUGEOT 206, AC KOMBI, ev.č. KE834FM, r.č.
1/1
2003

podielu Súpisová hodnota v
€
500,-

V Košiciach, dňa 19.11.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka
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K100030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garajová Cecília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Oceliarov 11, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka:Cecília Garajová, nar.: 09.04.1970, bytom: Námestie Oceliarov
11, 040 15 Košice v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I., pod číslom konania
30 OdK/225/2019, v zmysle ust. § 167 v 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, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 v, ods. 1, ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K100031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STEEL TRANS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvojová 2, 040 01 Košice
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
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
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, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že nasledovné pohľadávky veriteľov, ktoré
boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu
pohľadávok:
·

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4
Bratislava 816 23, IČO: 00 585 441
•. nezabezpečená pohľadávka v celkovej výške 6169,58 €
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K100032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 989 / 79, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/420/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/420/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Milan Balog, narodený:
11.04.1967, bytom: Herlianska 989/79, 040 14 Košice, vedený Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/420/2019, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa
konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

JUDr. Mária Lányiová, správca
SKP dlžníka Milan Balog

K100033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 28 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty oznamuje, že veriteľ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, Bratislava, IČO:
35937874, doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihlášku dvoch nezabezpečených
pohľadávok. Do Zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky v celkovej prihlásenej výške 255,36 Eur.

K100034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Čičvák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 0, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/278/2019 S791
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Okresný súd Košice I
32OdK/278/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Ing. Anton Čičvák, nar.: 23.03.1947, bytom: 044 41 Sady
nad Torysou, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Anton Čičvák, s miestom podnikania: Kalinovská
2, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov, IČO: 41 450 132 oznamuje, že v konkurze vedenom voči dlžníkovi
Ing. Anton Čičvák, nar.: 23.03.1947, bytom: 044 41 Sady nad Torysou, podnikajúci pod obchodným
menom: Ing. Anton Čičvák, s miestom podnikania: Kalinovská 2, 040 22 Košice – Dargovských hrdinov,
IČO: 41 450 132, sp. zn. 32OdK/278/2019, v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vypracoval rozvrh výťažku.
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.“
Dňa 15.11.2019 správca splnil rozvrh výťažku.
S poukazom na uvedenú skutočnosť a v súlade s citovaným ustanovením ZKR správca dlžníka týmto oznamuje,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K100035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Stibila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Moyzesa 3571/23, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/323/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/323/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Filip Balla, správca majetku dlžníka v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
26OdK/323/2019, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ing. Ján Stibila, narodený: 22.12.1955, bytom: Štefana
Moyzesa 3571/23, 070 01 Michalovce, podnikajúci pod obchodným menom: STIBEX s.r.o., s miestom podnikania:
Štefana Moyzesa 3571/23, 071 01 Michalovce, IČO: 46 485821, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
MESTO MICHALOVCE, IČO: 00 325 490, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, z titulu Rozhodnutia Mesta
Michalovce číslo 00073/2018/068515/2018 zo dňa 19.9.2018, v celkovej sume 30,00 €,
ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.
V Košiciach, dňa 15.11.2019
Mgr. Filip Balla, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K100036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikovíniho 30 / 33, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/399/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/399/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie
správcu dňa 19.11.2019 doručená prihláška pohľadávky veriteľa GRENKELEASING s.r.o., IČO: 43 878 989,
Karadžičova 10, Bratislava, ktorou prihlásil do konkurzu pohľadávku v celkovej sume 5.255,44 Eur. Pohľadávka
bola zapísaná do zoznamu.
Správca JUDr. Michael Medviď

K100037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SM8 s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 74 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 394 444
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/22/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/22/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručil do
kancelárie správcu súhrnú prihlášku nezabezpečených pohľadávok č. 2 veriteľ Daňový úrad Košice, Železničná 1,
Košice, ktorou prihlásil do konkurzu 18 pohľadávok:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.

1 v celkovej sume 1.778,90 Eur
2 v celkovej sume 470,20 Eur
3 v celkovej sume 27,10 Eur
4 v celkovej sume 292,60 Eur
5 v celkovej sume 114,20 Eur
6 v celkovej sume 19,50 Eur
7 v celkovej sume 30,70 Eur
8 v celkovej sume 21,90 Eur
9 v celkovej sume 34,50 Eur
10 v celkovej sume 38,40 Eur
11 v celkovej sume 31,40 Eur
12 v celkovej sume 32,90 Eur
13 v celkovej sume 23,50 Eur
14 v celkovej sume 666,70 Eur
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·
·
·
·

Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.
Pohľadávka č.

15
16
17
18

v celkovej sume
v celkovej sume
v celkovej sume
v celkovej sume

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 22.11.2019

33,90 Eur
55,70 Eur
10,80 Eur
16,90 Eur

Pohľadávky boli zapísané do zoznamu.

Správca JUDr. Michael Medviď
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