Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

K011095
Spisová značka: 37OdK/14/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Romana Baroková, nar.: 04.08.1984, trvale bytom
Dobšinského 953/21, 902 01 Pezinok, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Romana Baroková, nar.: 04.08.1984, trvale bytom
Dobšinského 953/21, 902 01 Pezinok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava, zn. správcu: S1765.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 33/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

1

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011096
Spisová značka: 37OdK/15/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rejžek Peter, nar.: 13.03.1973, trvale bytom Ivana
Bukovčana 6125/28, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rejžek Peter, nar.: 13.03.1973, trvale bytom Ivana Bukovčana
6125/28, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Mularčíková, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 15, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S1554.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 29/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011097
Spisová značka: 37OdK/16/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sue Sirrah, nar.: 04.04.1967, trvale bytom Klincová
37/B, 821 08 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Sue Sirrah, nar.: 04.04.1967, trvale bytom Klincová 37/B, 821
08 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Griščik, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 25, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1191.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 30/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011098
Spisová značka: 37OdK/17/2019
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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Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erika Kvapilová, nar.: 04.09.1966, trvale bytom Reca
6, 925 26 Reca, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erika Kvapilová, nar.: 04.09.1966, trvale bytom Reca 6, 925
26 Reca.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
zn. správcu: S1731.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 38/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011099
Spisová značka: 37OdK/18/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Štofková, nar.: 25.10.1976, trvale bytom
Lotyšská 5181/20, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Štofková, nar.: 25.10.1976, trvale bytom Lotyšská
5181/20, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 15, 821 04
Bratislava, zn. správcu: S1637.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 37/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011100
Spisová značka: 37OdK/19/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Monika Vašková, nar.: 30.05.1973, trvale bytom
Balkánska 779/134, 851 10 Bratislava - Rusovce, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Monika Vašková, nar.: 30.05.1973, trvale bytom
Balkánska 779/134, 851 10 Bratislava - Rusovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom kancelárie Krížna 17D, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S1616.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 43/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
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c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011101
Spisová značka: 37OdK/20/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rozália Malíková, nar.: 06.09.1944, trvale bytom
Polereckého 3241/2, 851 04 Bratislava - Petržalka, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
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slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rozália Malíková, nar.: 06.09.1944, trvale bytom Polereckého
3241/2, 851 04 Bratislava - Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Katarína Kubíková, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava,
zn. správcu: S1800.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 46/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 29.1.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K011102
Spisová značka: 8OdK/16/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Zdenka_Krajčovičová,, Toplianska_5071/14, 821 07_Bratislava
-Vrakuňa, narodený: _21.08.1965, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenka_Krajčovičová,, Toplianska_5071/14, 821 07_Bratislava
-Vrakuňa, narodený:_21.08.1965, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, značka správcu: S 1243.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
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.
VII.
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 ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 36/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
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 Bratislava I dňa 22.1.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K011103
Spisová značka: 2NcKR/12/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Patrik Fábry, nar. 23. 06. 1971, bytom 976 45 Hronec, 29.
augusta 69 o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Patrik Fábry, nar. 23. 06. 1971, bytom 976 45 Hronec, 29. augusta 69
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K011104
Spisová značka: 2NcKR/22/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Michaela Halajová, nar. 14. 04. 1983, bytom 962 61 Dobrá Niva,
Slobody 526/43 o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Michaela Halajová, nar. 14. 04. 1983, bytom 962 61 Dobrá Niva, Slobody 526/43
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
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Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K011105
Spisová značka: 32NcKR/9/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Fečko, narodený: 18.11.1975, trvale bytom:
Miškovecká 19, 040 11 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Martin Fečko, narodený: 18.11.1975, trvale bytom: Miškovecká 19, 040 11 Košice od
pohľadávok, ktoré voči dlžníkovi vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 29.04.2016 a ktoré zároveň
zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči
dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. (§ 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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
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zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 31.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011106
Spisová značka: 26K/1/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: SEPP trade, s.r.o., so sídlom: Mikovíniho 25/38, 040 11 Košice mestská časť Západ, IČO: 36 245 445, zast.: JUDr. Gábor Száraz, advokát so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa proti dlžníkovi: SLADAN s.r.o., so sídlom: Bernolákova 29, 040 11 Košice, IČO: 46 132 066 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil nasledujúce
nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 16.01.2019:
doložil v jednom vyhotovení prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, a to Potvrdenie nezávislého
audítora zo dňa 08.11.2018, vydaného Ing. Máriou Paškovou, audítorkou, a to vo forme originálu, alebo úradne
osvedčenej fotokópie.
Uvedené je v potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/1/2019 vo vyššie stanovenej lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak navrhovateľ nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu (§ 14 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 31.1.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K011107
Spisová značka: 9OdK/8/2019
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Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ludvík Boldi, narodený: 23.04.1975, bytom: Němcovej
34/6, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Ludvik Boldi, s miestom podnikania: Helsinská 11, 040 13
Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 35236965 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, zastúpený: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
01 Košice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ludvík Boldi, narodený: 23.04.1975, bytom: Němcovej 34/6, 040

II.
Zbavuje dlžníka: Ludvík Boldi, narodený: 23.04.1975, bytom: Němcovej 34/6, 040 01 Košice, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S715.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040
01 Košice, zn. správcu: S715; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-166/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S715; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
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zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. 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). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. 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. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. 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. 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. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. 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
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súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. 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. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. 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)
15. 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)
16. 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)
17. 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)
18. 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)
19. 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)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. 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 ZKR)
26. 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 ZKR)
27. 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 ZKR)
28. 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 1.2.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K011108
Spisová značka: 9OdK/7/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Bachura, narodený: 09.10.1964, bytom: Bunkovce
10, 072 44 Bunkovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bachura, narodený: 09.10.1964, bytom: Bunkovce 10, 072
44 Bunkovce.
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II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Bachura, narodený: 09.10.1964, bytom: Bunkovce 10, 072 44 Bunkovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01 Košice,
zn. správcu: S752.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01
Košice, zn. správcu: S752; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-137/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Iveta Petejová, so sídlom kancelárie: Hlavná 20, 040 01 Košice, zn. správcu: S752; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. 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). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
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nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. 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. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. 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. 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. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. 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
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pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. 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. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. 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)
15. 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)
16. 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)
17. 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)
18. 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)
19. 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)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

41

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. 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 ZKR)
26. 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 ZKR)
27. 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 ZKR)
28. 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 1.2.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K011109
Spisová značka: 30OdK/6/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lýdia Macháliková, nar. 22.03.1968, bytom Dunajská 1, 949
11 Nitra, t. č. Murániho 19, 949 11 Nitra, 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.
Nitra.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lýdia Macháliková, nar. 22.03.1968, bytom Dunajská 1, 949 11

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 Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s. so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01
Nitra, IČO: 47 245 611, zn. správcu: S1629.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

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 28.01.2019 vedený pod položkou registra D14 - 43/2019,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

43

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

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
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
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kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.1.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011110
Spisová značka: 30K/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o. so sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO:
47 254 998, o návrhu navrhovateľa - veriteľa: Ivan Kottra, nar. 25.12.1962, bytom: Vozová 2587/4, 945 01 Komárno,
na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov, takto
rozhodol
I.
Súd návrh na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov úpadcu OLYMPS DOOR s.r.o. so sídlom Á.
Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998 zo dňa 21.01.2019, ktorá rozhodla o výmene správcu ADVO
INSOLVENCY, k.s. za nového správcu: HMG Recovery, k.s., Červeňová 14,811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908,
ktorá sa konala dňa 21.01.2019 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti spoločnosti Mediahaus, Fraňa Mojtu 14, Nitra
zamieta.
II.
Súd návrh na pozastavenie účinkov uznesenia schôdze veriteľov úpadcu OLYMPS DOOR s.r.o. so
sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO: 47 254 998 zo dňa 21.01.2019, ktorá rozhodla o výmene správcu
ADVO INSOLVENCY, k.s. za nového správcu: HMG Recovery, k.s., Červeňová 14,811 03 Bratislava, IČO: 46 333
908, ktorá sa konala dňa 21.01.2019 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti spoločnosti Mediahaus, Fraňa Mojtu 14,
Nitra do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu zrušenie uznesenia zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 31.1.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011111
Spisová značka: 30K/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci úpadcu: OLYMPS DOOR s.r.o. so sídlom Á. Jedlíka 4544, 945 01 Komárno, IČO:
47 254 998 o návrhu navrhovateľa: ADVO INSOLVENCY, k.s. so sídlom Hollého 10, 949 01 Nitra, IČO: 46 772 910
na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd návrh na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov úpadcu OLYMPS DOOR s.r.o. so sídlom Á. Jedlíka 4544, 945
01 Komárno, IČO: 47 254 998zo dňa 21.01.2019, ktorá rozhodla o výmene správcu ADVO INSOLVENCY, k.s. za
nového správcu: HMG Recovery, k.s., Červeňová 14,811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, ktorá sa konala dňa
21.01.2019 o 11.00 hod. v zasadacej miestnosti spoločnosti Mediahaus, Fraňa Mojtu 14, Nitra zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 31.1.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
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K011112
Spisová značka: 27K/8/2018
Sp. zn. 27K/8/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: IMTANO, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Nábrežná č.
4549/67, IČO: 46469184, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IMTANO, s.r.o., so sídlom Nové
Zámky, Nábrežná č. 4549/67, IČO: 46469184, uznesením č. k. 27K/8/2018-88 zo dňa 04.12.2018 zastavil konkurz
na majetok úpadcu : IMTANO, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Nábrežná č. 4549/67, IČO: 46469184 pre nedostatok
majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018.

Okresný súd Nitra dňa 31.1.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K011113
Spisová značka: 30OdS/1/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Beáta Šillerová, nar. 29.06.1980, bytom Karpatská 676/6,
949 01 Nitra, právne zastúpený: JUDr. Dalibor Motyčka, advokát so sídlom Štefánikova trieda 76/52, 949 01 Nitra, o
oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol
I.
Poskytuje dlžníkovi: Beáta Šillerová, nar. 29.06.1980, bytom Karpatská 676/6, 949 01 Nitra, ochranu
pred veriteľmi.
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. Miroslav Belica so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra,
IČO: 42 049 385, zn. správcu: S1208.
IV.
Ukladá dlžníkovi povinnosť zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o začatí insolvenčného
konania známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. 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).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky:
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1 a
2 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 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 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 31.1.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011114
Spisová značka: 30K/2/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : DILAN s.r.o. v likvidácii so sídlom Novozámocká cesta 48,
941 01 Tvrdošovce, IČO: 36 736 261, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DILAN s.r.o. v likvidácii
so sídlom Novozámocká cesta 48, 941 01 Tvrdošovce, IČO: 36 736 261, o určení paušálnej náhrady výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
Priznáva predbežnému správcovi dlžníka: Mgr. Lukáš Grežďo so sídlom kancelárie: Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany, paušálnu odmenu vo výške 500 eur a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 4,30
eura.
II.
Ukladá Milanovi Kokoš <http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?
PR=Vezér&MENO=Károly&SID=0&T=f0&R=1>ovi, bytom Novozámocká cesta 48, 941 10 Tvrdošovce, ako osobe
ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu dlžníka naposledy, povinnosť zaplatiť predbežnému správcovi dlžníka:
Mgr. Lukášovi Grežďovi so sídlom kancelárie: Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, paušálnu odmenu a náhradu
výdavkov predbežného správcu spolu vo výške 504,30 eura, a to do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca a zložiteľ preddavku, a to do 15 dní odo dňa jeho
doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 30.1.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K011115
Spisová značka: 1K/79/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Tomáš Surovčík, nar.
09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je: SKP, k. s., so sídlom kancelárie
Hlavná 50, 080 01 Prešov o návrhu Stefan Elias, nar.: 23.09.1955, bytom Nedbalova 452/10, 811 01 Bratislava
právne zast.: ALMOND LEGAL s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 47 248 653 zo
dňa 21.01.2019 na vstup do konkurzného konania úpadcu, takto
rozhodol
p r i p ú š ť a vstup Stefan Elias, nar.: 23.09.1955, bytom Nedbalova 452/10, 811 01 Bratislava do konkurzného
konania ako veriteľa úpadcu Tomáš Surovčík, nar. 09.02.1980, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov namiesto
pôvodného veriteľa Eugen Elias, nar.: 24.09.1977, bytom Račianske mýto 1/C, 831 02 Bratislava v celkovom
rozsahu pohľadávok vo výške 70.252,06 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 1.2.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K011116
Spisová značka: 40K/12/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu CEON, s. r. o. v konkurze so sídlom
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 35 925 507, ktorého správcom je BANKRUPTCY & RECOVERY
SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie M. Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415, značka správcu
S1169, o návrhu obchodnej spoločnosti DuRent s. r. o. so sídlom Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava, IČO 44
397 747 na vstup do konania, takto
rozhodol
Obchodná spoločnosť DuRent s. r. o. so sídlom Nová Rožňavská 144, 831 04 Bratislava, IČO 44 397 747 sa vyzýva,
aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia zverejnením v Obchodnom vestníku odstránila neúplnosť návrhu
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na vstup do konkurzného konania, ktorý bol doručený tunajšiemu súdu dňa 21.01.2019 k sp. zn. 40K/12/2015
nasledovne:
je potrebné predložiť dohodu o plnomocenstve udelenú Ing. Michalovi Juranovi, z ktorej bude vyplývať
oprávnenie Ing. Michala Jurana uzatvárať dohody v mene obchodnej spoločnosti Tatra banka, a.s. so sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930,
je potrebné predložiť dohodu o plnomocenstve udelenú Ing. Jane Juráškovej, z ktorej bude vyplývať
oprávnenie Ing. Jany Juráškovej uzatvárať dohody v mene obchodnej spoločnosti Tatra banka, a.s. so sídlom
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930,
je potrebné preukázať hmotnoprávne nadobudnutie pohľadávky, ktorá je predmetom Zmluvy o
postúpení pohľadávky zo dňa 20.11.2018 uzavretej medzi postupcom Tatra banka, a.s. so sídlom Hodžovo námestie
3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930 a postupníkom DuRent s. r. o. so sídlom Nová Rožňavská 144, 831 04
Bratislava, IČO 44 397 747, a to že predmetná zmluva nadobudla účinnosť zaplatením odplaty podľa článku IV.
zmluvy, t.j. pripísaním odplaty na účet postupcu resp. započítaním pohľadávky z účtu postupníka voči pohľadávke
postupcu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 357 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K011117
Spisová značka: 38K/17/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť SEPTIKSTEEL
s. r. o. so sídlom 018 16 Domaniža 225, IČO 48 200 247, ktorého správcom je obchodná spoločnosť B.F.B.
správcovská, v.o.s. so sídlom kancelárie Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36832006, značka
správcu S1220, o určenie, či sa na podanie prihliada ako na prihlášku takto
rozhodol
Na podanie veriteľa obchodnej spoločnosti MF TRANSPED s. r. o. so sídlom
018 52 Dulov 81, IČO 48 235 032 zo dňa 03.01.2019 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z.).
Okresný súd Trenčín dňa 1.2.2019
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K011118
Spisová značka: 28K/5/2018

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: ELIDORA, s.r.o., Potočná 16, 909 01 Skalica,
IČO: 35 798 823, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 15262/T, o odmene
predbežného správcu, takto
rozhodol

I. Súd v r a c i a zložiteľovi preddavku Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava
nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19
285/2018 vo výške 871,46 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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II. Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á vrátiť zložiteľovi preddavku
Slovenská
republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, Trnava, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu evidovaného pod pol. reg. D19 285/2018 vo výške 871,46 eur, a to do 3 dní od právoplatnosti
tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011119
Spisová značka: 23K/3/2015

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: eco develop, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Komenského 5872/11E, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 563 337, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 23113/T, likvidátorom ktorého je: BILANX Slovakia s.r.o., so sídlom:
Kremnická 24, 851 01 Bratislava, takto
rozhodol
Súd u s t a n o v u j e dlžníkovi eco develop, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Komenského 5872/11E, Dunajská Streda
929 01, IČO: 44 563 337, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 23113/T
správcu: Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie Cukrovarská 225, Sládkovičovo 925 21, značka správcu: S1746.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 29.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011120
Spisová značka: 23K/3/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: eco develop, s.r.o. v likvidácii, so
sídlom Komenského 5872/11E, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 563 337, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 23113/T, likvidátorom ktorého je: BILANX Slovakia s.r.o., so sídlom:
Kremnická 24, 851 01 Bratislava, správcom majetku ktorého je: Mgr. Daniel Poturnay, so sídlom kancelárie
Cukrovarská 225, Sládkovičovo 925 21, značka správcu: S1746, takto
rozhodol
Súd opravuje výrok I. uznesenia Okresného súdu Trnava č. k.: 23K/3/2015 - 229 zo dňa 17.12.2018 v časti
označenia úpadcu, tak že správne znie:
„I. Súd o d v o l á v a: INSOLVENCY TRUSTEE, k.s., so sídlom kancelárie Vajanského 3157/24, 924 01 Galanta,
IČO: 47 252 308, značka správcu: S1678 z funkcie správcu úpadcu: eco develop, s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Komenského 5872/11E, Dunajská Streda 929 01, IČO: 44 563 337, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, odd. Sro, vložka č. 23113/T.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Trnave.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
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sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis
zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011121
Spisová značka: 23K/14/2013
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Lenka Mazúchová, nar. 5.8.1975,
Čukárska Paka 45, 930 51 Veľká Paka, správcom majetku ktorého je: Ing. Marián Jelinek, so sídlom kancelárie
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol

U d e ľ u j e správcovi: Ing. Marián Jelinek, so sídlom: Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, súhlas na vylúčenie majetku
zo súpisu všeobecnej podstaty:
nehnuteľnosť: pozemok, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné č.
113/1, výmera 1.349 m2, k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 95, spoluvlastnícky
podiel úpadcu 1/6, súpisová hodnota majetku: 2.000 Eur,
nehnuteľnosť: pozemok, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné č.
113/3, výmera 104 m2, k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 213, spoluvlastnícky
podiel úpadcu 1/2, súpisová hodnota majetku: 800 Eur,
nehnuteľnosť: pozemok, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné č.
113/4, výmera 71 m2, k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 213, spoluvlastnícky
podiel úpadcu 1/2, súpisová hodnota majetku: 800 Eur,
nehnuteľnosť: pozemok, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcelné č.
113/3, výmera 1.349 m2, k.ú. Čukárska Paka, obec Veľká Paka, okres Dunajská Streda, LV č. 213, spoluvlastnícky
podiel úpadcu 1/2, súpisová hodnota majetku: 8.000 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011122
Spisová značka: 28K/12/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FENOX s.r.o., so sídlom Šafárikova
20, 924 01 Galanta, IČO: 44 353 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.
25053/T, správcom majetku ktorého je: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917
01 Trnava, značka správcu S1226, o návrhu správcu zo dňa 28.12.2018, takto
rozhodol

Súd v y z ý v a konateľa úpadcu: Františka Košťála, trvale bytom Urbánková č. 649/5, 949 01 Nitra - Čermáň, aby v
lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy poskytol správcovi: Ing. Miriam Šefčíkovej, PhD., so sídlom kancelárie:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, značka správcu S1226, ním požadovanú súčinnosť:
-

dostavil sa do kancelárie správcu najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy a
vyhotovte zoznam záväzkov dlžníka (§5), zoznam spriaznených osôb, zoznam majetku dlžník (§4) a
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zmluvný prehľad (§6) 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
predložte celkovú účtovnú dokumentáciu obsahujúce účtovné knihy, účtovné závierky, inventarizáciu
majetku v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobia rokov 2014 až 2018
predložte daňové priznania k dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za
zdaňovacie obdobia rokov 2014 až 2017
V prípade, že konateľ úpadcu súčinnosť neposkytne súd môže nariadiť jeho predvedenie na súd, aby podal
vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do 165.000 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak úpadca alebo osoby uvedené v odseku 2 neposkytnú správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona, súd
ich na návrh správcu vyzve, aby správcovi požadovanú súčinnosť do siedmich dní od doručenia výzvy poskytli s
poučením o možnosti ich predvedenia alebo uloženia pokuty.
Ak osoba uvedená v odseku 2 ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť požadovanú podľa tohto zákona,
súd jej môže uznesením uložiť na návrh správcu pokutu do 165.000,- eura
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011123
Spisová značka: 28K/12/2018

Okresný súd Trnava v právnej navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Trnava, Hlboká 8/1, 917 65
Trnava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: FENOX s.r.o., so sídlom Šafárikova 20, 924 01
Galanta, IČO: 44 353 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25053/T,
predbežným správcom ktorého je: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, značka správcu S1226, takto

rozhodol
Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: FENOX s.r.o., so sídlom Šafárikova 20, 924 01 Galanta, IČO: 44
353 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25053/T.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie: Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava, značka správcu S1226.
Súd u k l a d á správcovi 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.
Súd v y z ý v a veriteľov, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne informovať o konkurznom konaní všetkých známych veriteľov
dlžníka, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie, o spôsobe prihlasovania pohľadávok v súlade s článkom 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29.05.2000.
Poučenie veriteľov o prihlasovaní pohľadávok:
1.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR).
2.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.
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).
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).
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 (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).
7.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde. (§ 28 ods. 6 ZKR).
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).
9.
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§ 28 ods. 8 ZKR).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
16.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR).
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).
18.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19.
Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov (§ 166 ods. 1 ZKR veta prvá). Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia
svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti
podstate. Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie
konkurzu, prípadne počas konkurzného konania až do zrušenia
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konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu musí obsahovať aj odôvodnenie,
ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov (167 ods. 1 ZKR).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (198 ods. 1 ZKR).
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi alebo poverenému zamestnancovi súdu, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník
môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené
námietky súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca alebo poverený zamestnanec súdu vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode
vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011124
Spisová značka: 23K/7/2016

Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Šimončič Juristová, nar.
23.4.1982, Michalská 2346/8, Hlohovec, zast.: Mgr. Ing. Marián Galbavý, advokát, Kapitulská 6, Trnava, správcom
ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, Piešťany, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 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.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 24.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011125
Spisová značka: 23NcKR/3/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Haluzický, nar. 08.03.1981, bytom Jiráskova
6038/16, 917 01 Trnava, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Dlžníka: Igor Haluzický, nar. 08.03.1981, bytom Jiráskova 6038/16, 917 01 Trnava, o d d l ž u j e.
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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 30.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011126
Spisová značka: 23NcKR/1/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972, bytom
Nový Rad 173/26, 930 13 Horné mýto, zastúpený: JUDr. Juraj Kürti, Betliarska 22, 851 07 Bratislava, takto
rozhodol
Dlžníka: Bernd Heselhaus, nar. 28.1.1972, bytom Nový Rad 173/26, 930 13 Horné mýto, oddlžuje.
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.
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 30.1.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K011127
Spisová značka: 28K/6/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu ma majetok úpadcu: Mdiet, s.r.o., Moyzesova 8, 921 01
Piešťany, IČO: 47 209 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32070/T,
správcom ktorého je: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, o odmene správcu do
konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a správcovi: JUDr. Petrovi Ondreičkovi, so sídlom kancelárie: Sladovnícka 13, Trnava, paušálnu
odmenu vo výške 2.300 eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 30.1.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník
K011128
Spisová značka: 25OdK/28/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Gabriela Oroszová, nar. 05.12.1968,
917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom: Gabriela Oroszová, IČO: 43 515 584, 908 49 Kátov 76, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.09.2007, správcom ktorého je: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so
sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, IČO: 45 014 159, značka správcu: S1226, o vyplatenie
preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti, takto
rozhodol
I.
Súd p o u k a z u j e správcovi: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov správcu vo výške
500,00 eur.
II.
Učtáreň Okresného súdu Trnava je p o v i n n á poukázať správcovi preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,00 eur evidovaného pod pol. reg. D19 115/2017 a to do 3 dní od právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania
uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa
sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na
podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a
okolnosti sporu možné a účelné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.2.2019
Mgr. Marek Kocúrek, vyšší súdny úradník
K011129
Spisová značka: 8K/5/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980,
bytom Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, do 03.01.2017 podnikajúci pod obchodným menom Husein Mehmedovič,
s miestom podnikania Lesná 2034/3, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 299 630, správcom ktorého je: JUDr. Janka
Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po
splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Husein Mehmedovič, nar. 28.04.1980, bytom Lesná 2034/3, 034
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01 Ružomberok, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 1.2.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K011130
Spisová značka: 7K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982,
bytom mesto Žilina, správcom ktorej je: Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie Uhoľná 592/2, 010 01
Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Zrušuje konkurz na majetok úpadcu: Katarína Horvathová, nar. 29.06.1982, bytom mesto Žilina, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom
súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku,
bez ohľadu na iné spôsoby jeho doručenia.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Okresný súd Žilina dňa 31.1.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
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K011131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: QIWI s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 53, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 415 617
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/21/2016 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie: 2.kolo - výzva na predkladanie ponúk záujemcami o majetok úpadcu zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 153/2017 dňa 10.8.2017 v znení aktualizácie
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 222/2018 dňa 19.11.2018, a to:
Súpisová položka č. 1 všeobecnej podstaty:
nepeňažná pohľadávka na vydanie akcií spoločnosti QIWI Slovakia a.s., Špitálska 53, 811 01 Bratislava, IČO: 46
356 541, počet 100, druh: kmeňové, podoba: listinné, forma: akcie na meno, menovitá hodnota jednej akcie 1250
EUR, menovitá hodnota akcií celkom 125 000 EUR, vlastníctvo úpadcu 1/1, miesto, kde sa akcie nachádzajú neznáme, súpisová hodnota nepeňažnej pohľadávky neznáma,
v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, za nasledujúcich podmienok:

a. Predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty bude inzerovaný v Obchodnom vestníku
b. Podmienkou účasti záujemcu je ponúknutie odplaty a to nasledovne:
c. v 2.kole - najvyššia ponuka
d. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30% z ponúknutej kúpnej ceny
záujemcom najneskôr v deň podania ponuky na číslo účtu úpadcu, ktoré záujemcovi oznámi správca na
základe dopytu záujemcu zaslanému na mailovú adresu správcu jelinkova@advocare.sk
e. Lehota na podanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu
f. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanoví termín otvárania obálok v kancelárii správcu,
ktorý oznámi zástupcovi veriteľov, termín otvárania obálok bude najneskôr pätnásty deň odo dňa
skončenia lehoty na predkladanie ponúk
g. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v podmienkach
ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť
záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak by cena bola neprimerane nízka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ďalšie podmienky ponukového konania sú nasledovné:
Ponuka záujemcu sa predkladá:
- písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu určenú v inzeráte,
- v jednej neporušenej zalepenej obálke,
- s výrazným označením „konkurz QIWI s.r.o. - neotvárať“, tak, aby bola doručená najneskôr v deň určený v
inzeráte.
Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty určenej v inzeráte, 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.
Každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením zmluvy so správcom. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Obsah ponuky bude nasledovný:
1. Označenie záujemcu,
2. Označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise
všeobecnej podstaty
3. Návrh kúpnej ceny, v eurách
4. Aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší
ako 15 dní v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp.
úradne overené fotokópie, v prípade fyzickej osoby sa predkladá fotokópia občianskeho
preukazu
5. Doklad o poukázaní 30 % z ponúknutej kúpnej ceny na účet určený správcom
6. Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma
ich podpísané oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky preložené
do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku) a apostilované, pokiaľ
medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo
s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny
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záujemcom najneskôr v deň podania ponuky. Za deň zaplatenia sa považuje deň pripísania na účet určený
správcom. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta
na kúpnu cenu.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania pri
vyhodnotení ponukového konania sa nebude brať zreteľ.
Lehota na podanie ponúk bude 15 dní odo dňa zverejnenia inzerátu. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená správcovi
do 14:30 hod posledného dňa lehoty.
O procese otvárania obálok sa vyhotoví úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené
v lehote určenej v inzeráte a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude vziať zreteľ a odmietne ich. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky
uvedené v podmienkach ponukového konania, ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode
ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie majetku ako celku, alebo v ucelených častiach.
Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom do 15 dní odo dňa
otvárania obálok. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy za podmienok určených v
ponuke víťazného záujemcu.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 7 dní od oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
Doplatok kúpnej ceny musí byť pripísaný na účet úpadcu najneskôr v deň podpisu zmluvy so správcom.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne uzatvoriť zmluvu
v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, má správca
nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 30 % kúpnej ceny ponúknutej záujemcom. Správca
má v takom prípade právo jednostranne započítať svoju pohľadávku voči záujemcovi na zaplatenie zmluvnej
pokuty s pohľadávkou záujemcu voči správcovi na vrátenie zloženej časti kúpnej ceny.
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

V Bratislave, dňa 4.2.2019
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K011132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRIATEĽSTVO a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 18, 852 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 322 794
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/22/2015-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/22/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Peter Podolský, správca úpadcu PRIATEĽSTVO a.s., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 31
322 794 v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 8K/22/2015, zvoláva v
súlade s ust. §34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, schôdzu veriteľov na deň 26.02.2019 o 11.30
hodine, ktorá sa bude konať v objekte Wienna GATE,Kopčianska 8-10, Bratislava. Schôdza sa uskutoční v
Školiacom stredisku Bratislava s.r.o. (SKOBA), 2 podlažie , zelená zóna, priestor č. 2A1.
Program schôdze veriteľov je nasledovný:
1. otvorenie schôdze veriteľov
2. voľba členov veriteľského výboru podľa § 37 ZKR
3. záver
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov
má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veriteľ predloží pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra,
zástupca veriteľa platnú plnú moc. Mgr. Peter Podolský, správca

K011133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bilančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 3260 / 20, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/464/2018 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/464/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Panenská 8, 811 03 Bratislava, správca úpadcu: Ing. Ján
Bilančík, trvale bytom: Nobelova 20, 831 02 Bratislava, dátum narodenia: 12. 08. 1957, oznamuje, že do
konkurzného spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Panenská 8, 811 03 Bratislava, počas
úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, alebo emailom na e-mailovú adresu: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com.
S pozdravom
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca
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K011134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bilančík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 3260 / 20, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/464/2018 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/464/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca úpadcu: Ing. Ján Bilančík, trvale bytom: Nobelova 20, 831 02 Bratislava,
dátum narodenia: 12. 08. 1957 (ďalej len "Úpadca") zverejňuje, že v konkurze na majetok Úpadcu vedenom pod
sp. zn. 37OdK/454/2018 S1499 sa preddavok na trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v
spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu v banke
Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25 7500 0000 0040 1253 2248.
S pozdravom
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K011135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bellay Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabanova 2173 / 15, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Boris Kotleba
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/345/2018 S1231
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/345/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.09.2018, sp. zn. 8OdK/345/2018 a zverejnením v Obchodnom
vestníku dňa 04.10.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Richard Bellay, nar. 15.02. 1974, trvale
bytom Cabanova 2173/15, 841 02 Bratislava (ďalej len ,,úpadca“); za správcu konkurznej podstaty bol
ustanovený Mgr. Boris Kotleba, so sídlom kancelárie: Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, zápis v zozname
správcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1231 (ďalej len „správca“).
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.06.2018 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 26.11.2018 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, 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 (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje
v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Richard Bellay, nar. 15.02. 1974, trvale
bytom Cabanova 2173/15 , 841 02 Bratislava končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Richard Bellay, nar. 15.02. 1974, trvale bytom
Cabanova 2173/15 , 841 02 Bratislava, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

Mgr. Boris Kotleba
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Došek Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1434 / 13, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/175/2018 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/175/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca dlžníka: Martin Došek, nar.: 12.02.1979, trvale bytom Štúrova 1434/13, 901 01
Malacky, týmto v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje nasledovné: V zmysle §
167v ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZKR nezistil žiadny majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Martin Došek, nar.: 12.02.1979, trvale bytom
Štúrova 1434/13, 901 01 Malacky ukončuje.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky podľa
ust. § 167b ods. 1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.

K011137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Dubeňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/492/2018 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/492/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Miroslava Dubeňová, nar. 09.07.1981, bytom Černyševského 7, 851 01 Bratislava, Slovenská
republika oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Jaskový rad 189, 831
01 Bratislava 37, v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00
hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom:
ing.pirohar@gmail.com, prípadne na tel. č.: 0905 613 029.
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K011138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Dubeňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/492/2018 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/492/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca dlžníka:
Miroslava Dubeňová, nar. 09.07.1981 trvale bytom Černyševského 7, 851 01 Bratislava (ďalej len ako „dlžník“)
Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/492/2018 zo dňa 08.01.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Miroslava Dubeňová, nar. 09.07.1981 trvale bytom Černyševského 7,
851 01 Bratislava.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") Miroslava
born on 09.07.1981, residence Černyševského
7,
851
01
(hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District

Dubeňová
Bratislava

Court in BratislavaI No. 8OdK/492/2018 dated on 08.01.2019 bankruptcy procedure was declared on the debtors
property.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 14/2019 dňa
21.01.2019.
This resolution of the District Court BratislavaI was published in Commercial Bulletin no. CB14/2019 on
21.01.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered
as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Report (Bulletin), whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Report
ci.

shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the p
rovision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in
court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy
is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days .
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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 gainsacquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at themeeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rightsto vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on
prescribed form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered.
The lodgment of claim has to be dated and signed.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

66

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of
creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim
which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in
currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate

claim

shall

determine

published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee with due professional care. Documents proving facts stated in
application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You
must attach to the claim file the documents proving the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in
the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in
the accountancy.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security
right in the application in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as
unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
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 not besigned or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinguished after the application period
elapses. The
trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or
registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of
representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to
such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The
application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is
unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered
as claim in bankruptcy proceeding.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article125 of theBRA.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European CouncilNo. 2015/848 dated 20th
May 2015.

Ing. Anett Pirohár
Správca

K011139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o., v konkurze so sídlom Betliarska 12, 851 07
Bratislava, IČO: 44 593 783, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88145/B (ďalej ako
„Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn.: 8K/45/2014.
Zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru:
Obchodné meno:
Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO:
35 776 005
Sídlo:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
(ďalej aj ako len „Predseda veriteľského výboru“)
Miesto zasadnutia:
Dátum a čas zasadnutia:

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
01.02.2019 o 12:00 hod.
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Členovia veriteľského výbor Úpadcu:
·
·
·

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005;
Grandstream Ltd., Suite 3, Global Village, Juvans Complex, Momnt Fleuri, Mahe, Seychelská republika,
identifikačné číslo organizácie: 181730;
Ing. Juraj Melišek, Horný Oháj 293, 952 01 Vráble.

Na zasadnutí veriteľského výboru bol prítomný Predseda veriteľského výboru, ostatní členovia veriteľského
výboru hlasovali písomne „per rollam“ v elektronickej podobe. Pre účely uznášaniaschopnosti sa považujú za
prítomných. Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského
výboru 3/3.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu pri speňažovaní majetku Úpadcu
3. Záver.

1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal Predseda veriteľského výboru a konštatoval, že vzhľadom na počet
prítomných (hlasujúcich) členov veriteľského výboru je veriteľský výbor v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu pri speňažovaní majetku Úpadcu
Predseda veriteľského výboru nechal hlasovať členov veriteľského výboru Úpadcu per rollam o uložení záväzného
pokynu na speňaženie majetku Úpadcu v zmysle žiadosti Správcu Úpadcu zo dňa 10.12.2018.

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

VV hlasovaním prijal uznesenie č. 1
Veriteľský výbor ukladá Správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku v zmysle jeho žiadosti zo dňa
10.12.2018.
4. Záver
Po skončení a vyhodnotení hlasovania Predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru ukončil
o 13:00.

V Bratislave, dňa 01.02.2019
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__________________________
predseda veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
IČO: 35 776 005
v zastúpení: Mgr. Andrea Strnádová

K011140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tvrdý Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haburská 88 / 31, 821 02 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/145/2018 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/145/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Patrik Tvrdý, nar. 20.11.1978, trvale bytom Haburská
31, 821 01 Bratislava, v zmysle ustanovenia druhej vety ods. 1 § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej len „ZKR“) predpisov
oznamuje zámer zostaviť rozvrh.
Správca zároveň žiada veriteľov zistených pohľadávok, ktorí správcovi ešte neoznámili bankový účet, na ktorý im
má byť prevedené plnenie po zostavení rozvrhu, aby tak bezodkladne urobili. Podľa ods. 3 § 167u ZKR plnenia,
pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia
rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.
4.2.2019
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K011141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.C.S.I., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 9 / 0, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 186
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/8/2018S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/8/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správca úpadcu D.C.S.I. s r.o. podľa ustanovenie § 34 ods. 2, ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. zvoláva schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať v sídle správcu na Hurbanovom nám. č.5, v Bratislave, 5. posch. dňa 26.2.2019 o
14.00 hod. s týmto programom :
1, Otvorenie
2, Správa o stave majetku úpadcu a činnosti správcu
3, Voľba zástupcu veriteľov
4, Zisťovanie námietok veriteľov proti uzneseniam schôdze
5, Záver
Pred začatím schôdze sa uskutoční prezentácia. Veritelia sú povinní predložiť doklad totožnosti, zástupcovia
oprávnení konať za veriteľov, sú na povinní predložiť aj poverenia, resp. plnomocenstvá na zastupovanie.
JUDr. Bohumír Bláha, správca

K011142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bukna Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jašíkova 3151 / 7, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/231/2018 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/231/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 37OdK/231/2018-20 zo dňa 4.7.2018 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka – Matej Bukna, nar.: 21.08.1970, trvale bytom Jašíkova 7, 821 03 Bratislava a ustanovil ma za
správcu a zároveň rozhodol o oddlžení dlžníka. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
134/2018 zo dňa 13.7.2018 a nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.7.2018.
V uznesení o vyhlásení konkurzu mi súd zároveň uložil povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne
vždy v lehote 15 dní od uplynutia 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. Predmetnú správu som súdu predložil elektronicky, podaním zo dňa 7.9.2018.
V Obchodnom vestníku č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018 som zverejnil v súlade s § 167u ods. 1 ZKR oznámenie
o zámere zostaviť rozvrh výťažku. Týmto predkladám nasledovný rozvrh výťažku:
·

Prihlásené a zistené pohľadávky:

Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula dňa 28.8.2018; po uplynutí tejto lehoty si prihlásil
pohľadávky ešte 1 veriteľ, doručenie prihlášky som riadne oznámil v Obchodnom vestníku; dňa 14.1.2019, t. j. po
zverejnení oznámenia o zámere zostaviť rozvrh výťažku si následne prihlásil pohľadávku ďalší veriteľ, ktorého
prihláška pohľadávky však nebola zapísaná do zoznamu pohľadávok, a to s odkazom na § 167l, ods. 1 ZKR, čo
bolo následne veriteľovi oznámené listom zo dňa 15.1.2019. Sumarizujúc prihlásené pohľadávky, ku dňu
zverejnenia oznámenia o zámere zostaviť rozvrh výťažku si do konkurzu či už v základnej prihlasovacej lehote
alebo následne prihlásili pohľadávky títo veritelia:

1

Veriteľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.

Zistená suma pohľadávky
2 035,11 €
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Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Martin Kalináč
Slovenská konsolidačná, a. s.
Slovenská konsolidačná, a. s.
SPOLU
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100,00 €
5 250,64 €
500,00 €
1 652,03 €
9 537,78 €

pričom celková suma prihlásených pohľadávok činí 9.537,78 Eur. Ani jeden z veriteľov si neprihlásil zabezpečenú
pohľadávku. Lehota na popieranie pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote uplynula dňa
27.9.2018; lehota na popieranie pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty uplynula
v súlade s § 32 ods. 3 ZKR, pričom do dnešného dňa neevidujem žiaden podnet veriteľa na popretie akejkoľvek
pohľadávky prihlásenej do konkurzného konania. S poukazom na vyššie uvedené preto prihlásené pohľadávky
považujem na účely prípravy rozvrhu za zistené pohľadávky.
·

Súpis majetku:

Do súpisu majetku boli zapísané:
1. spoluvlastnícky podiel dlžníka na nehnuteľnosti – nebytovom priestore – garáži, súp. číslo 628
nachádzajúcej sa v kat. území Ružinov (zápis na LV č. 5275) o veľkosti 1/10 v súpisovej hodnote 1.000
Eur (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2018 zo dňa 12.9.2018); následne došlo k aktualizácii
súpisovej hodnoty majetku, a to v kontexte vypracovaného znaleckého posudku č. 155/2018 zo dňa
6.9.2018 na sumu 1.680 Eur (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2018 zo dňa 25.9.2018)
Majetok, zaradený do súpisu bol v súlade s § 167r ZKR z konkurznej podstaty vykúpený, a to oprávnenou osobou
– sestrou dlžníka, p. Ing. Dagmar Benedekovou, rod. Buknovou. Dlžník s vykúpením majetku udelil súhlas a to
podaním zo dňa 21.9.2018. Kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 24.10.2018 a kúpna cena vo výške 1.680 Eur
bola poukázaná na osobitný účet správcu pre konkurzné podanie dňa 19.10.2018. Vkladové konanie bolo vedené
Okresným úradom Bratislava, odbor katastrálny a vklad do katastra nehnuteľností bol povolený rozhodnutím sp.
zn. V – 35161/2018 zo dňa 30.1.2019.
Sumarizujúc vyššie uvedené je preto možné skonštatovať, že konkurznú podstatu tvoria finančné
prostriedky vo výške 1.680,- Eur, uložené na osobitnom účte správcu zriadený pre toto konkurzné
konanie.
·

Náklady konkurzu:

Podľa § 167t ZKR, nákladmi konkurzu sú:
·

·

·
·

odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku (spolu 761,19 Eur):
o paušálna odmena správcu vo výške 500 Eur bola uhradená z preddavku poukázaného na účet
správcu v súlade s výrokom č. VIII uznesenia o vyhlásení konkurzu dňa 14.9.2018;
o odmena správcu zo speňaženia majetku určená podľa § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky MS SR
665/2005 Z. z. (odmena 14% z výťažku) – 238,39 Eur;
o náklady speňaženia a rozvrhu výťažku (poplatok za overenie fotokópie uznesenia o vyhlásení
konkurzu a osvedčenie podpisov správcu na kúpnej zmluve) – 22,80 Eur;
nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu (spolu 190,26 Eur):
o poštovné vo výške 5,10 Eur;
o paušálna náhrada za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. b) vyhlášky MS SR 665/2005 Z. z. za
obdobie 07/2018 – 12/2018 vo výške 165 Eur;
o poplatok za konkurzné konanie (1,2 % zo speňaženej sumy z podstaty, najviac 1 991,50 eura) vo
výške 20,16 Eur;
preddavok na trovy znaleckého posudku – nevznikli;
úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov – nevznikli;

Sumarizujúc vyššie uvedené, náklady konkurzu (vrátane paušálnej odmeny správcu uhradenej z preddavku) činia
spolu 951,45 Eur.
Majetok
preddavok

500,00 €
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súpisová zložka č. 1 – spoluvlastnícky podiel garáž
SPOLU MAJETOK

1 680,00 €
2 180,00 €

Náklady konkurzu (k 31.12.2018)
odmena správcu
odmena správcu zo speňaženia (§ 20 ods. 2 vyhl.)
náklady speňaženia a rozvrhu výťažku
nevyhnutné výdavky spojené s vedením konkurzu
poplatok za konkurzné konanie
SPOLU NÁKLADY KONKURZU

500,00 €
238,39 €
192,90 €
20,16 €
951,45 €

Na uspokojenie veriteľov
Celková suma pohľadávok zistených
podiel na výpočet uspokojenia

·

Deň vydania: 07.02.2019

1 228,55 €
9 537,78 €
0,12880859

Pomerné rozdelenie výťažku určeného na uspokojenie veriteľov:

Poradové číslo
1
2
3
4
5

Veriteľ
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
Martin Kalináč
Slovenská konsolidačná, a. s.
Slovenská konsolidačná, a. s.
SPOLU (zistené / uspokojené)

Zistená suma pohľadávky (v mene EUR)
2 035,11 €
100,00 €
5 250,64 €
500,00 €
1 652,03 €
9 537,78 €

Uspokojenie
262,14 €
12,88 €
676,33 €
64,40 €
212,80 €
1 228,55 €

Týmto zároveň vyzývam veriteľov, ktorí majú byť uspokojení z rozvrhu výťažku, aby mi s poukazom na § 167u
ods. 3 ZKR oznámili bankový účet (prípadne aj variabilný symbol), na ktorý im bude poukázaný výťažok
z konkurzu, a to e - mailom na adresu sekretariat@patent-iurist.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K011143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Sykorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 3472/22, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/4/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 37OdK/4/2019 zo dňa 23.01.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Ľubica Sykorová, nar.
10.04.1956, trvalý pobyt: Pri kríži 3472/22, 841 02 Bratislava.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím §
21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov správca oznamuje, že
do správcovského spisu 37OdK/4/2019 S1378 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch,
vždy v čase od 9:00h do 15:00h po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Správca zároveň oznamuje
kontaktné údaje kancelárie správcu: tel. +421 2 555 745 97, fax: +421 2 555 745 97, e-mail:
spravca.letkovsky@gmail.com.
JUDr. Marek Letkovský, správca
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K011144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Sykorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri kríži 3472/22, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/4/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/4/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 37OdK/4/2019 zo dňa 23.01.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Ľubica Sykorová, nar.
10.04.1956, trvalý pobyt: Pri kríži 3472/22, 841 02 Bratislava.
V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK18 8330 0000 0042
0238 0142. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, číslo
3742019 ako špecifický symbol, do poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text:
„Sykorova-preddavok na trovy“.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K011145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Glemba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlaváčiková 4, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhranicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/20/2017-s207
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/20/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Tuhovčák správca dĺžníka Michal Glemba, nar. 14.10.1953 bytom Hlavačiova 4, 841 01 Bratislava
oznamuje účasníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu
z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárií správcu dňa 8.10.2018 a vykonaného šetrenia majetku podľa §166i
ZKR, že dlžnik nie je vlastníkom majetku, ktorý by bol schopný aspoň pokryť náklady konkurzu.
Ná základe skutkového stavu následne zistil podľa §167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§167t odst. 1 ZKR). Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Michal Glemba, nar. 14.10.1953 bytom Hlavačiova 4, 841 01 Bratislava ,
Slovenská republika sa končí.
Zároveň týmto oznámenim v obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Michal Glemba, nar. 14.10.1953
bytom Hlavačiova 4, 841 01 Bratislava Slovenská republika sa v zmysle § 167v odst. 1 ZKR z r u š u j e.

JUDr. Jozef Tuhovčák, správca
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K011146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 593 783
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2014/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.02.2015, sp. zn.: 8K/45/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, spoločnosť LS
REAL TRADE, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 88145/B (ďalej aj ako len „Úpadca“). Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 39/2015 zo dňa
26.02.2015. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2016, sp. zn..: 8K/45/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
SR č. OV: 223/2016 dňa 22.11.2016 bola spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565 (ďalej aj ako len „Správca“), v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Správca je oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku Úpadcu
v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZoDD“) zverejňuje podľa
ustanovenia § 17 ZoDD a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné:
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
(podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
HMG Recovery, k. s.
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Červeňova
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81103
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B
IV.
IČO/ dátum narodenia
46 333 908
B.
Označenie navrhovateľov
Obchodné meno/ meno a HMG Recovery, k. s.
1.
I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Červeňova
b) Orientačné/ súpisné číslo
14
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
811 03
e) Štát
Slovenská republika
III.
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo: 1062/B
IV.
IČO/ dátum narodenia
46 333 908
C.
Miesto konania dražby
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
D.
Dátum konania dražby
26.02.2019
E.
Čas konania dražby
11:00 hod.
F.
Kolo dražby
3. kolo dražby
G.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1949, Okres: Šaľa, Obec: TRNOVEC NAD VÁHOM, Katastrálne územie: Trnovec nad Váhom:
-ako parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:
- parcelné číslo 461/3, výmera 32 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 461/37, výmera 27 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 461/38, výmera 4 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 461/40, výmera 12 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 461/41, výmera 11 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 461/42, výmera 143 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 461/43, výmera 164 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 641/44, výmera 251 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 641/102, výmera 103 m2, zastavané plochy a nádvoria
- parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu:
- parcelné č. 641/1, výmera 1004 m2, záhrady,
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- parcelné č. 645/7, výmera 670 m2, zastavané plochy a nádvoria.
- stavba:
- bez súpisného čísla, na parcele č. 461/3, druh stavby: 7, popis stavby: garáž.
H.
Opis predmetu dražby
- parcela č. 641/1 – pozemok je v skutočnosti po celej ploche zastavaný betónovou plochou, ktorá predstavuje obslužnú, komunikačnú
a parkovaciu plochu pri jestvujúcich bytových domoch na ulici Robotnícka. Pozemok je betónová plocha, na časti pozemku sú postavené
garáže iných vlastníkov. Pozemok nie je vhodný na zastavanie komerčným, alebo iným objektom, jeho využitie je dané funkciou v zástavbe
bytových domov a garáží a predstavuje verejný priestor.
- parcela č. 645/7 – voľný pozemok, užívaný ako záhrada pri RD súp. č. 966. tento pozemok je v registri C evidovaný ako parc. č. 641/106,
na ktorú nie je založený LV. Pozemok je prístupný priamo cez pozemok na parc. č. 641/68, na ktorom je betónová plocha a predstavuje
rovnako obslužnú, komunikačnú a parkovaciu plochu pri jestvujúcich bytových domoch. Pozemok je možné využiť aj na výstavbu RD.
- parc. č. 641/102 – pozemok je po celej ploche zastavaný RD súp. č. 967, RD ako stavba je evidovaný na inom LV č. 1893 a je vo
vlastníctve iného vlastníka.
- parcela č. 641/44- okolitý pozemok okolo RD a predstavuje dvor a záhradu pri RD súp. č. 967. Pozemky sú užívané vlastníkom RD. RD je
postavený na pozemku iného vlastníka, t.j. vlastníctvo nie je usporiadané.
- parcela č. 461/3 – po celej ploche zastavaná garážou.
- parcela č. 461/37 – predstavuje plochu pred garážou a je po celej ploche s betónovým krytom.
- parcela č. 461/38 – sa nachádza pri parcele 461/3, predstavuje malú plochu za garážou.
- parcela č. 461/42 – pozemok vedľa garáže, ktorý je voľný, predstavuje voľnú trávnatú plochu.
- parcela č. 461/40, 461/41– po celej ploche s betónovým krytom, plocha pred vjazdom do dvoch garáží.
- parcela č. 461/43 – zarastaený vegetáciou a trávnikom a predstavuje verejne užívanú svahovú plochu po miestnej komunikácii.
Pozemky vzhľadom na ich polohu a rozlohu nie sú moc vhodné na zastavanie obytnými budovami.
CH.
Opis stavu predmetu dražby
Viď opis predmetu dražby.
I.
Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby
Žiadne.
J.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 63/2018 vypracovaný Ing. Romeom Tanuškom, Záhumenská 390, 925 63 Dolná Streda, zapísaný v zozname znalcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore: Stavebníctvo – odhad hodnoty nehnuteľností, pod evidenčným číslom
znalca: 914610, stanovil všeobecnú hodnotu predmetu dražby na 48.000,00 EUR.
K.
L.
M.

Najnižšie podanie
24.000,00 EUR
Minimálne prihodenie
100,00 EUR
Dražobná zábezpeka
a) výška
5.000,00 EUR
Bezhotovostný prevod na účet dražobníka v tvare IBAN: SK96 0200 0000 0034 9802
7254, VS: 092018 vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s. najneskôr
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky
do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným
spôsobom.
Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka
zábezpeky
pripísaná na účet dražobníka. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani
platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky
Najneskôr do otvorenia dražby.
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným
e) vrátenie dražobnej zábezpeky
prevodom na účet účastníka dražby najneskôr do 3 pracovných dní.
N.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK96 0200
0000 0034 9802 7254, vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s., a to najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia
dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá
vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
Obhliadka
(dátum)

predmetu

dražby 1. obhliadka: 13.02.2019 o 10:00 hod.
2. obhliadka: 20.10.2019 o 10:00 hod.
Z dôvodu roztrúsenosti pozemkov sa uskutoční stretnutie záujemcov
Miesto obhliadky
pred Obecným úradom v obci Trnovec nad Váhom.
O.
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr
24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0911 636 366.
Organizačné opatrenia
Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o
dražbe po predchádzajúcej dohode.
P.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu.
Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení
predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve
vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
R.
Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné
práva vydražiteľa k predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.
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S.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách:
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na
svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z.
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť
dražby,
ktorej
sa
takýto
rozsudok
týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe
katastra
nehnuteľností
začatie
súdneho
konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby,
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4.
Ak
súd
určí
dražbu
za
neplatnú,
účinky
príklepu
zanikajú
ku
dňu
príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby
konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá
má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
6. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a
dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich
môžu
preukázať
najneskôr
do
začatia
dražby
a
môžu
ich
uplatniť
na
dražbe
ako
dražitelia.
T.
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo

Notár
JUDr.
Jarmila
Kováčová
Boženy Němcovej 13, 949 01 Nitra

Dátum a podpis

........................................................
JUDr. Adrián Žák,
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s.

K011147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Top Quality Services, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 9 / 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 291 357
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37R/2/2017 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37R/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania č. 1
Správca: MK Recovery, k.s., so sídlom: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava (ďalej len „Správca“), ako správca
úpadcu Top Quality Services, s.r.o., so sídlom Zámocká 9, 901 01 Malacky, IČO: 45 291 357, vyhlasuje I. kolo
verejného ponukového konania č. 1 na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: Top Quality
Services, s.r.o., so sídlom Zámocká 9, 901 01 Malacky, IČO: 45 291 357 (ďalej len „Úpadca“) v súlade so
záväzným pokynom na speňažovanie, udeleným príslušným orgánom – veriteľským výborom doručeným
správcovi dňa 23.01.2019.
Predaj majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR zorganizovaním ponukového konania.

1.Predmet speňažovania

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

78

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Predmetom speňažovania sú nižšie uvedené veci ako súbor hnuteľných vecí:
·

časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 169/2018 zo dňa
03.09.2018 pod súpisovými zložkami č. 1 - 21 a hnuteľného majetku zverejneného v OV č. 236/2018,
dňa 07.12.2018 pod súpisovými zložkami 44 – 50, ako súbor hnuteľných vecí. Zoznam majetku možný
k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

2. Podmienky ponukového konania
2.1. v prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť
nižšia ako 1.405,- EUR.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu MK Recovery, k.s., na Cintorínsku 22,
811 08 Bratislava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00.

3. Náležitosti ponuky
3.1. záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Top
Quality Services s.r.o. - ZÁVÄZNÁ PONUKA 1. – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní.
3.5. správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. a 3.5. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. až 2.3. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predmet ponuky.
4.8. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. Víťazom sa potom stáva
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku.
4.9. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka
4.10. O skutočnostiach podľa oddielu 4.6. až 4.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 4.1. až 4.5., vyhotoví správca úradný záznam.
4.11. Správca je povinným vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov.
4.12. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej ceny a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť.
5. Iné skutočnosti:
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
telefonický kontakt: 0901 919 180 alebo e-mailom: spravca@kuchtova.sk.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 04.02.2019

V Bratislave, dňa 04.02.2019
MK Recovery, k.s., správca

K011148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Top Quality Services, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 9 / 0, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 291 357
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37R/2/2017 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37R/2/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania č. 2
Správca: MK Recovery, k.s., so sídlom: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava (ďalej len „Správca“), ako správca
úpadcu Top Quality Services, s.r.o., so sídlom Zámocká 9, 901 01 Malacky, IČO: 45 291 357, vyhlasuje I. kolo
verejného ponukového konania č. 1 na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: Top Quality
Services, s.r.o., so sídlom Zámocká 9, 901 01 Malacky, IČO: 45 291 357 (ďalej len „Úpadca“) v súlade so
záväzným pokynom na speňažovanie, udeleným príslušným orgánom – veriteľským výborom doručeným
správcovi dňa 23.01.2019.
Predaj majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR zorganizovaním 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 speňažovania
Predmetom speňažovania sú nižšie uvedené veci ako súbor hnuteľných vecí:
·

časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 169/2018 zo dňa
03.09.2018 pod súpisovými zložkami č. 22 - 43, ako súbor hnuteľných vecí. Zoznam majetku možný
k nahliadnutiu v kancelárii správcu.

2. Podmienky ponukového konania
2.1. v prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť
nižšia ako 3.847,- EUR.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu MK Recovery, k.s., na Cintorínsku 22,
811 08 Bratislava, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Top
Quality Services s.r.o. - ZÁVÄZNÁ PONUKA 2. – NEOTVÁRAŤ“
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní.
3.5. Správca je oprávnený určiť ďalšie náležitosti obsahu ponuky tak, aby nebol neprimeraným spôsobom
obmedzený záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. a 3.5. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. až 2.3. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote
ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ustanovenia oddielu 3. sa použijú primerane. Víťazom sa potom stáva
záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku.
4.9. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka
4.10. O skutočnostiach podľa oddielu 4.6. až 4.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu 4.1. až 4.5., vyhotoví správca úradný záznam.
4.11. Správca je povinným vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov.
4.12. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej ceny a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť.

5. Iné skutočnosti:
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
telefonický kontakt: 0901 919 180 alebo e-mailom: spravca@kuchtova.sk.
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 04.02.2019
V Bratislave, dňa 04.02.2019
MK Recovery, k.s., správca

K011149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frtúsová Barbara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasovská 3185 / 43, 851 07 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Križna 56, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/372/2018 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/372/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

1. Opis priebehu konkurzu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.10.2018, č. k. 37OdK/372/2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku (OV) č. 206/2018 dňa 24.10.2018, som bol ustanovený za konkurzného správcu dlžníka:
Barbara Frtúsová, nar. 14.07.1986, bytom Jasovská 43, 851 07 Bratislava.
Zistený majetok dlžníka (kôň) bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovým číslom 1, súpisová
hodnota predstavovala sumu 350,00 EUR. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 247/2018 dňa
27.12.2018. Spísaný majetok všeobecnej podstaty bol speňažený v prvom kole verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(VPK). Prvé kolo VPK bolo zverejnené v OV č. 01/2019 dňa 02.01.2019. Do VPK sa prihlásili dvaja záujemcovia,
ktorí dali ponuku 365,00 EUR (R. Hajko) a 500,00 EUR (R. Suríni). Víťazom 1. kola VPK sa stal pán. R. Suríni,
ktorý sa stal nadobúdateľom speňažovaného majetku.

2. Prihlásené pohľadávky
Správca v OV č. 18/2019, vydanom dňa 25.01.2019, v súlade s ust. § 167u ods. ZKR oznámil zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených 10 pohľadávok od 3 nezabezpečených veriteľov:
1. WM Consulting & Communication, s.r.o., Piešťany, IČO: 34 127 798 – jedna zistená pohľadávka vo výške
28 657,20 EUR,
2. Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Bratislava, IČO: 42 499 500 – sedem zistených pohľadávok vo
výške spolu 444,00 EUR,
3. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 36 284 831 500 – dve zistené pohľadávky vo výške spolu
750,28 EUR.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty

3. Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
- Hnuteľná vec (zviera) súpisová položka č.1, výťažok z 1. kola VPK 500,00 EUR
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 500,00 EUR.

4. Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:

a. Náklady konkurzu
Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. pol. č. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c)
vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. vo výške 73,60 EUR (16% zo sumy 30 EUR - 4,80 EUR; 15%
zo sumy 300,00 EUR – 45,00 EUR; 14% zo sumy 170,00 EUR – 23,80 EUR),
o Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhlášky za 5 mesiacov
(10/2018 až 02/2019) vo výške 150,00 EUR,
o Daň z pridanej hodnoty podľa § 10 vyhlášky vo výške 44,72 EUR.
b. Súdny poplatok (podľa pol. č. 5 písm. a) z. č. 71/1992 Zb.)
o 1,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku VP – 6,00 EUR.
o

5. Výpočet výťažku pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok
Celkový výťažok znížený o odmenu správcu, nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
a súdny poplatok je (peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov 500,00 EUR –
268,32 EUR – 6,00 EUR): 225,68 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od troch nezabezpečených veriteľov.
Prihlásené pohľadávky vo výške spolu

29 851,48 EUR.

Suma určená na uspokojenie:

225,68 EUR.

Koeficient uspokojenia:

0,007560 %.

6. Rozvrh

veriteľ
WM Consulting & Communication, s.r.o., Piešťany, IČO: 34 127 798

zistené pohľadávky spolu EUR suma na uspokojenie EUR
28 657,20

216,65

Slovenská republika – Daňový úrad Bratislava, Bratislava, IČO: 42 499 500 444,00
Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 36 284 831 500
750,28
Spolu
29 851,48

3,36
5,67
225,68

Správca zároveň vyzýva nezabezpečených veriteľov o oznámenie bankového spojenia, čísla účtu vo forme IBAN
(e-mailom), na ktorý má byť zaslaný výťažok z konkurzu.

K011150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nováková - KRÉTA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 20 / 757, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 453 458
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Marcela Nováková, nar. 25.06.1973, bytom Cukrovarská 757/20, 926 01 Sereď, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 03.01.2019 Správcom
do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Všeobecná
a.s.
Všeobecná
a.s.
Všeobecná
a.s.
Všeobecná
a.s.

Ulica
zdravotná poisťovňa, Panónska
cesta
zdravotná poisťovňa, Panónska
cesta
zdravotná poisťovňa, Panónska
cesta
zdravotná poisťovňa, Panónska
cesta

Číslo Obec
2
2
2
2

PSČ

Štát

Slovenská
republika
Slovenská
Bratislava-Petržalka 851 04
republika
Slovenská
Bratislava-Petržalka 851 04
republika
Slovenská
Bratislava-Petržalka 851 04
republika
Bratislava-Petržalka 851 04

Prihlásená
suma

suma

63,84 EUR
63,84 EUR
63,84 EUR
63,84 EUR

LawService Recovery, k.s., správca
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K011151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hasalová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 107, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/30/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/30/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, správca
úpadcu Terézia Hasalová, s miestom podnikania Železničiarska 107/21, 924 01 Galanta, IČO: 48 340 511 v
zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") v spojení s § 97 ods. 1
ZKR oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Consumer
Finance Holding, so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 (ďalej len „Zabezpečený
veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného
veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti 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

K011152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Banská Bystrica spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 611 940
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2018 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu UNIMONT Banská Bystrica, spol. s r.o., IČO: 31 611 940, Vajanského
40/7673, 917 01 Trnava oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej
lehote boli zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 12: veriteľ TOMÁŠ KOHÚT advokátska kancelária, s.r.o., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
IČO: 47 235 888, prihlásená suma: 6.552,- Eur
Ing. Marián Jelinek, správca
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K011153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendeová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/6/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/6/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci oddlženia dlžníka - Denisa Bendeová, nar. 04.02.1975, trvale bytom
Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo, oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa
Kancelárie správkyne na Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností
určených správkyni, ako aj na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod., vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: +421 33 7733751, poštou
alebo na e-mailovej adrese: b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K011154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendeová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/6/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/6/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správkyňa dlžníka Denisa Bendeová, nar.
04.02.1975, trvale bytom Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.01.2019, sp. zn. 25OdK/6/2019, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 24/2019 dňa 04.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr.
Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany značka správcu: S489 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Denisa Bendeová, born 04.02.1975, domiciled Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo, our duty is to
inform you, that the District Court in Trnava dated on 29.01.2019, No. 25OdK/6/2019, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 24/2019 dated on 04.02.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Babora Volárová, based Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, registr. number: S489 (as the trustee
of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but 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
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Piešťanoch dňa 04.02.2019
JUDr. Barbora Volárová, správca /trustee

K011155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bendeová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/6/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/6/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správkyňa dlžníka: Denisa Bendeová, nar. 04.02.1975, trvale bytom Fučíkova 1877/53A, 925 21 Sládkovičovo, v
zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590, vedený v Raiffeisen banke, VS: 0719.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Piešťanoch dňa 04.02.2019
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa
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K011156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brestovský Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 29 / 6, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/7/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 25OdK/7/2019, zo dňa 29.01.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 24/2019 zo dňa 04.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Dávid
Brestovský, narodený 01.02.1981, trvale bytom Námestie Slobody 29/6, 926 01 Sereď, podnikajúceho pod
obchodným menom Dávid Brestovský, IČO: 40 216 446, s miestom podnikania 926 01 Sereď, Námestie
Slobody 29/6 a do funkcie správcu bola ustanovená: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK 69 1100 0000 0026 2508 1647. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods.
19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a označenie
popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie popretého veriteľa (meno a
priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca S1447

K011157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brestovský Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie slobody 29 / 6, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/7/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/7/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Dávid
Brestovský, narodený 01.02.1981, trvale bytom Námestie Slobody 29/6, 926 01 Sereď, podnikajúceho pod
obchodným menom Dávid Brestovský, IČO: 40 216 446, s miestom podnikania 926 01 Sereď, Námestie
Slobody 29/6, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Trnave., sp. zn. 25Odk/7/2019,
zo dňa 29.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. According to the Direction Article 54 of the
European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of the Dávid Brestovský, date
of birth 01.02.1981, address: Námestie Slobody 29/6, 926 01 Sereď, business name: Dávid Brestovský, ID:
40 216 446, address 926 01 Sereď, Námestie Slobody 29/6, hereinafter only the Bankrupt“, our duty is to inform
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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that with the resolution of the District Court Trnava, No. 25Odk/7/2019 dated of 29.01.2019 bankruptcy was
declared on the Bankrupts estate. Toto uznesenie Okresného súdu v Trnave bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku 24/2019 dňa 04.02.2019. Dňom 04.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution
of the District Court Trnava was Publisher Journal 24/2019 on 04. February 2019. Bankruptcy was declared on
04. February 2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) platí: According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended
(hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23odsek 1, v spojení s ustanovením § 199, odsek 9 ZKR).
1. ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR). 1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The
bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the
publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

91

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd - Okresný súd Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Kvetoslava Živčáková , with the
seat Kováčska 23, 931 01 Šamorín, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers
the creditor the application to the court - Okresný sad Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, 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).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.

JUDr. Kvetoslava Živčáková správca úpadcu /trustee of the bankrupt.

K011158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Lukáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malženice 12, 919 29 Malženice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

93

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/216/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/216/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 22.10.2018, sp. zn.: 28OdK/216/2018-12, zverejneným v OV č.
210/2018 zo dňa 31.10.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Lukáčová, nar. 16.07.1986,
trvale bytom 919 29 Malženice 12, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava,
pod sp.zn.: 28OdK/216/2018 a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Gallová, správca, so
sídlom: Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v 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, že 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.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 04.02.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 249/2018 zverejnená dňa 31.12.2018), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Magdaléna
Lukáčová, nar. 16.07.1986, trvale bytom 919 29 Malženice 12, štátna občianka SR sa KONČÍ, nakoľko zistil,
že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
V Šamoríne, dňa 04.02.2019
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K011159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Miroslav Jobus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 1463/47, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1975
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/189/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/189/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Mgr. Miroslav Jobus, nar.: 28.02.1975., trvale bytom Bratislavská 1463/47, 908 51 Holíč, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 25OdK/189/2018, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
nasledovná pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 31.01.2019, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o., U vlečky – Modřany 1749/4, 143 00 Praha 4, Česká republika, IČO:
292 16 842
Prihlásená suma: 715,09 EUR
V Trnave, dňa 04.02.2019

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

K011160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/269/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Oto Horváth, dátum narodenia: 26.06.1975, trvale bytom: Etreho
Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany, podnikajúci pod obchodným menom: Oto Horváth- mladší, IČO:
40 284 085, s miestom podnikania Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 30.12.2005 oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského
spisu je možné v sídle správcu na adrese: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných
hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K011161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/269/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Oto Horváth, dátum narodenia: 26.06.1975, trvale bytom: Etreho
Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany, podnikajúci pod obchodným menom: Oto Horváth- mladší, IČO:
40 284 085, s miestom podnikania Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 30.12.2005, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca

K011162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oto Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/269/2018 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/269/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Oto Horváth, dátum
narodenia: 26.06.1975, trvale bytom: Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“), podnikajúci pod obchodným menom: Oto Horváth- mladší, IČO: 40 284 085, s miestom
podnikania Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany, Slovenská republika, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 30.12.2005, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/269/2018
zo dňa 03.01.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 6/2019 dňa 09.01.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Oto Horváth, date of birth: 26.06.1975, permanently residing: Etreho Kračany 58, 930
03 Kráľovičove Kračany, Slovak Republic, (hereinafter only „the debtor“), business under a brand name
Oto Horváth- mladší, No.: 40 284 085, place of business: Etreho Kračany 58, 930 03 Kráľovičove Kračany,
Slovak Republic, with completed business activity on 30.12.2005, I am obliged to inform you that
according to the resolution of the District Court Trnava , No. 28OdK/269/2018 dated 03.01.2019 published
in the Commercial bulletin No. 6/2019 from 09.01.2019 was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo
a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring and registration will be
ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the
registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that
claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim
is not covered in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the
claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee

K011163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VADUAL LOGISTIK, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 223 000
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36K/41/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/41/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 23, 920 01 Hlohovec, zn. správcu S1731,
správca úpadcu VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., so sídlom Ružová 228, 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO:
36 223 000 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 01.02.2019 správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Ulica Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
Prihlásená suma – Celková suma
VADUAL SPED, s.r.o. Ružová 228 Moravský Svätý Ján 908 71 46 756 914 Slovenská republika 325,98 Eur

LawService 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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K011164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Mižár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 7685/80, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1974
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/104/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/104/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 27. 06. 2018, sp. zn. 25OdK/104/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Róbert Mižár, nar. 13. 02. 1974, trvale bytom: Ulica Vladimíra Clementisa 7685/80, 917 01
Trnava. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01
Piešťany, značka správcu: S1220. Uznesenie bolo zverejnené dňa 04. 07. 2018 v Obchodnom vestníku 128/2018
pod č. zverejnenia K047421.
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: Róbert Mižár, nar. 13. 02. 1974, trvale bytom: Ulica Vladimíra
Clementisa 7685/80, 917 01 Trnava, sa končí.
Na základe Zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, dlžníkom poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe vlastných
zistení a šetrení správcu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Piešťany 04. 02. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

sp. zn.: 25 K 6/2015

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v konkurznej veci úpadcu Gabriel Csöz, dátum narodenia: 12. 3. 1974, bytom: 925 42 Trstice 522,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IČO: 32 362 242
(ďalej len „úpadca“)

V Bratislave dňa 4. 2. 2019

Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili:
1. Slovenská konsolidačná, a.s.
2. Slovenská sporiteľňa, a.s. – písomné hlasovanie zo dňa 4. 2. 2019 o 9 37 h

Program zasadnutia:

Slovenská konsolidačná, a.s. , predseda veriteľského výboru v konkurze sp. zn. 25 K 6/2015 na majetok úpadcu
Gabriel Csoz, dát. narodenia: 12. 3. 1974, bytom:Trstice 522, IČO: 32 362 242 zvolala s možnosťou písomného
hlasovania do 4. 2. 2019 do 12 00 h veriteľský výbor s programom:

1. uloženie záväzného pokynu spolu s dotknutými zabezpečenými veriteľmi na speňaženie majetku v 3.
kole dražby, na základe žiadosti správcu zo dňa 24. 1. 2019
2. súhlas s vylúčením majetku –pohľadávok zo všeobecnej podstaty úpadcu, na základe žiadosti správcu zo
dňa 11. 1. 2019

Návrh uznesenia VV:
Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 25K/6/2015 na majetok úpadcu Gabriel Csöz, dát. narodenia: 12. 3.
1974, bytom: 925 42Trstice 522, IČO: 32 362 242 ukladá záväzný pokyn na speňaženie majetku evidovaného na
LV č. 964, k.ú. Trstice, zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa 1/Tatra banka, a.s.
a 2/Slovenská konsolidačná, a.s., v zmysle žiadosti správcu zo dňa 24. 1. 2019:
Členovia veriteľského výboru hlasovali o prijatí uznesenia č. 1 nasledovne:

Prítomných:

2 hlasy, (t.j. 66,67 %)

za:

za:

proti:
zdržal sa:

2 hlasy

0 hlasov
0 hlasov

Výsledkom hlasovania je prijatie uznesenia č. 1 vo vyššie uvedenom znení, a to počtom hlasov 2:0:0.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor v konkurznom konaní sp. zn. 25K/6/2015 na majetok úpadcu Gabriel Csöz, dát. narodenia: 12. 3.
1974, bytom: 925 42Trstice 522, IČO: 32 362 242 súhlasí s vylúčením majetku úpadcu, zapísaného do
všeobecnej podstaty, zverejneného v OV 108/2015 dňa 9.6.2015, konkrétne peňažných pohľadávok úpadcu voči
jeho dlžníkom, vyplývajúcich z obchodného styku, v zmysle žiadosti správcu zo dňa 11. 1. 2019.

Členovia veriteľského výboru hlasovali o prijatí uznesenia č. 2 nasledovne:

Prítomných:

2 hlasy, (t.j. 66,67 %)

za:

za:

proti:

2 hlasy

0 hlasov

zdržal sa:

0 hlasov

Výsledkom hlasovania je prijatie uznesenia č. 2 vo vyššie uvedenom znení, a to počtom hlasov 2:0:0.

JUDr. Miriam Leštinská
Slovenská konsolidačná, a.s.
predseda VV

Zápisnica spísaná dňa 4. 2. 2019 o 12 30 h

K011166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Duhaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovský rad 44 / 21, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2017 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Nikoleta Gallová, so sídlom kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, značka správcu: S 1663, správca
úpadcu: Peter Duhaj, nar. 27.05.1961, trvale bytom Gazdovský rad 44/21, 929 01 Šamorín, štátny občan SR,
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty v zmysle § 101 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Celková suma výťažku získaného speňažením majetku úpadcu: 2 900,45 EUR.
Celková suma pohľadávok proti podstate zahrnutých do rozvrhu výťažku: 690,57 EUR
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ktorých pohľadávky boli zistené predstavuje
sumu spolu vo výške 2 209,88 EUR a bude medzi veriteľov rozvrhnutá nasledovne:
V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky nezabezpečených veriteľov
uspokojené v rozsahu 3,24 % z prihlásenej zistenej sumy.
Špecifikácia uspokojenia jednotlivých veriteľov je nasledovná:
Veriteľ

Suma
zistenej Čistá
výška
pohľadávky
uspokojenia
9 757,22 EUR
316,13 EUR

Poštová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s. (pôvodne Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky –
786,98 EUR
Daňový úrad Trnava)
Friendly Finance Slovakia s.r.o.
974,52 EUR
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
1 230,12 EUR
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
11 040,- EUR
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS
7 315,57 EUR
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
VÚB Leasing, a.s.
7 115,88 EUR
Všeobecná úverová banka, a.s.
7 458,31 EUR
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
662,18 EUR
Tatra banka, a.s.
20 870,45 EUR
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
773,95 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s.
216,29 EUR

25,50 EUR
31,57 EUR
39,86 EUR
357,70 EUR
237,02 EUR
230,34 EUR
241,65 EUR
21,45 EUR
676,20 EUR
25,08 EUR
7,01 EUR

Správca určuje na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku lehotu 15 dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K011167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Devátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 834/19, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1991
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/122/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/122/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10. 07. 2018, sp. zn. 36OdK/122/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Nikola Devátová, narodená: 15. 11. 1991, trvale bytom: Poľná 834/19, 926 01 Sereď. Súd
zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220. Uznesenie bolo zverejnené dňa 18. 07. 2018 v Obchodnom vestníku
137/2018 pod č. zverejnenia K051243.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Nikola Devátová, narodená: 15. 11. 1991, trvale bytom: Poľná
834/19, 926 01 Sereď, sa končí.
Na základe Zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, dlžníkom poskytnutej súčinnosti, na základe vlastných zistení a
šetrení správcu, ako aj na základe výsledkov neúspešného speňažovania majetku správca zistil, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Piešťany 04. 02. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťanská ulica 2731/23, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/410/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/410/2018-21
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov
DAEWOO

Typ
NEXIA

Druh karosérie
AA sedan

Evidenčné číslo
NM236AJ

VIN číslo
KLATF68Y1TB041318

Farba
strieborná matalíza

Hodnota (EUR)
400,00 €

Ing. Oľga Šabová - správca

K011169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Lezo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 1090/62, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/397/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

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

103

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Rudolf Lezo, nar.: 18.07.1957, trvale bytom: Pod Hájom 1090/62, 018 41, 018 41 Dubnica nad
Váhom, Slovenská republika, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín,
sp. zn.: 22OdK/397/2018 zo dňa 10.10.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 201/2018 dňa 10.10.2018,
s účinkami zverejnenia ku dňu 11.10.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty publikovanom v OV č. 247/2018 zo dňa 27.12.2018 v stave tak ako „stoja a ležia“,
konkrétne speňaženie súpisových zložiek jednotlivo alebo ako súbor/súbory.

1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:

1. Predmet predaja:
POZEMOK: 1.
druh: Záhrady
obec: Velké Rovné
názov k.ú.: Velké Rovné
okres: Bytča

POZEMOK: 2.
druh: Zastavané plochy a nádvoria
obec: Veľké Rovné
názov k.ú.: Veľké Rovné
okres: Bytča

POZEMOK: 3.
druh: Zastavané plochy a nádvoria
obec: Dubnica nad Váhom
názov k.ú.: Dubnica nad Váhom
okres: Ilava

STAVBA: 4.
popis: Rodinný dom
obec: Dubnica nad Váhom
názov k.ú.: Dubnica nad Váhom
okres: Ilava

výmera: 372 m2
par. č.: 187
spoluvlas. podiel: 1/36
hodnota podielu: 5,30 €

výmera: 230 m2
par. č.: 188
spoluvlas. podiel: 1/36
hodnota podielu: 14,81 €

výmera: 476 m2
par. č.: 1589
spoluvlas. podiel: 1/8
hodnota podielu: 197,36 €

súpisné č.: 890
umiestnená na par. č.:1589
spoluvlas. podiel: 1/8
hodnota podielu: 546,86 €

číslo LV:1323
súpisová hodnota: 192 €
štát: SR

číslo LV: 1323
súpisová hodnota: 118,50 €
štát: SR

číslo LV: 1822
súpisová hodnota: 1579 €
štát: SR

číslo LV: 1822
súpisová hodnota: 4375 €
štát: SR

Správca úpadcu ohodnotil majetok tvoriaci konkurznú podstatu v súlade so z. č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, po
zohľadnení stanovenej hodnoty majetku v Rozhodnutí o dedičstve D 1044/92-16 zo dňa 17.03.1994 a po
vykonaní obhliadky súpisovej zložky majetku č. 3 a 4 na mieste samom, pričom tak konal v súlade
s odbornou starostlivosťou.

2. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „22OdK/397/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Lezo.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí správca
za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe
oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
14. 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.
15. Súbor majetku je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť
ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho
hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
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ponukového konania.
V Trenčíne, dňa 31.1.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Rudolf Lezo

K011170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 2, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/418/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Milan Lukáč, nar.: 21.04.1947, trvale bytom: 911 01 Trenčín, Slovenská republika, na ktorého
majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 38OdK/418/2018 zo dňa
23.10.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 209/2018 dňa 29.10.2018, s účinkami zverejnenia ku dňu
30.10.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty
publikovanom v OV č. 7/2019 zo dňa 10.01.2019 v stave tak ako „stoja a ležia“, konkrétne speňaženie súpisových
zložiek jednotlivo alebo ako súbor/súbory.

1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:

1. Predmet predaja:

POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Horovce
názov k.ú.: Horovce
okres: Púchov

POZEMOK: 2.
druh: orná pôda
obec: Horovce
názov k.ú.: Horovce
okres: Púchov

výmera: 4201 m2
par. č.: 1860/502
spoluvlas. podiel: 1/10
štát: SR

číslo LV: 930
výmera podielu: 420,10 m²
hodnota podielu: 143,90 €

výmera: 327 m2
par. č.: 1865/701
spoluvlas. podiel: 1/10
štát: SR

číslo LV: 930
výmera podielu: 32,70 m²
hodnota podielu: 11,20 €
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POZEMOK: 3.
popis: orná pôda
obec: Ladce
názov k.ú.: Ladce
okres: Ilava

POZEMOK: 4.
popis: orná pôda
obec: Ladce
názov k.ú.: Ladce
okres: Ilava

Konkurzy a reštrukturalizácie

výmera: 366 m²
par. č.: 1860/501
spoluvlas. podiel: 1/10
štát: SR

Deň vydania: 07.02.2019

číslo LV: 3156
výmera podielu: 36,60 m²
hodnota podielu: 23,15 €

výmera: 122 m²
par. č.: 1865/7
spoluvlas. podiel: 1/10
štát: SR

číslo LV: 3156
výmera podielu: 12,2 m²
hodnota podielu: 7,72 €

2. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/418/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Lukáč.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
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12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí správca
za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe
oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
14. 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.
15. Súbor majetku je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť
ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho
hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.

V Trenčíne, dňa 31.1.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Milan Lukáč

K011171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Myšáková Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinska 657/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/89/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/89/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty
JUDr. Peter Plško, správca dlžníka: Kamila Myšáková, nar. 03.06.1951, bytom Žilinská 657/7, 911 01 Trenčín,
občan SR týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z
konkurznej podstaty, nakoľko došlo k speňaženiu celej konkurznej podstaty a nie sú vedené žiadne spory, ktorými
môže byť rozvrh výťažku dotknutý.

JUDr. Peter Plško, správca
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K011172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Vránová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/441/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Monika Vránová, nar.: 26.03.1973, trvale bytom: 017 01 Považská Bystrica, Slovenská
republika, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.:
38OdK/441/2018 zo dňa 02.11.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 215/2018 dňa 08.11.2018,
s účinkami zverejnenia ku dňu 09.11.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty publikovanom v OV č. 8/2019 zo dňa 11.01.2019 v stave tak ako „stoja a ležia“,
konkrétne speňaženie súpisových zložiek jednotlivo alebo ako súbor/súbory.

1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:

1. Predmet predaja:

POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 746 m2
par. č.: 4124
spoluvlas. podiel: 1/5
štát: SR

POZEMOK: 2.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 3230 m2
par. č.: 4871
spoluvlas. podiel: 3/40
štát: SR

POZEMOK: 3.
popis: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

súpisné č.: 3707 m²
umiestnená na par. č.: 5639
spoluvlas. podiel: 3/4
štát: SR

číslo LV: 2657
výmera podielu: 149,20 m²
hodnota podielu: 43,07 €

číslo LV: 6752
výmera podielu: 242,25 m²
hodnota podielu: 145,35 €

číslo LV: 6752
výmera podielu: 278,02 m²
hodnota podielu: 166,81 €
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POZEMOK: 4.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 3720 m2
par. č.: 3125
spoluvlas. podiel: 3/40
štát: SR

číslo LV: 6753
výmera podielu: 242,25 m²
hodnota podielu: 167,40 €

POZEMOK: 5.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 2877 m2
par. č.: 3136
spoluvlas. podiel: 3/40
štát: SR

číslo LV: 6753
výmera podielu: 215,78 m²
hodnota podielu: 129,45 €

POZEMOK: 6.
druh: lesný pozemok
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 1724 m2
par. č.: 3919
spoluvlas. podiel: 1/5
štát: SR

POZEMOK: 7.
druh: orná pôda
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 624 m2
par. č.: 3634
spoluvlas. podiel: 1/5
štát: SR

číslo LV: 6766
výmera podielu: 344,80 m²
hodnota podielu: 1599,87 €

číslo LV: 9883
výmera podielu: 124,80 m²
hodnota podielu: 36,03 €

2. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „38OdK/441/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Vránová.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
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ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí správca
za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe
oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
14. 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.
15. Súbor majetku je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť
ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho
hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.

V Trenčíne, dňa 31.1.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Monika Vránová

K011173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agneša Valjentová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 819/109, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22Odk/383/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, správca úpadcu (ďalej aj
"správca"): Agneša Valjentová, nar.: 07.04.1973, trvale bytom: Moyzesova 819/109, 017 01 Považská
Bystrica, Slovenská republika, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu Trenčín,
sp. zn.: 22OdK/383/2018 zo dňa 03.10.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 196/2018 dňa 10.10.2018,
s účinkami zverejnenia ku dňu 11.10.2018, týmto podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ZKR) ponúka na predaj nasledovný majetok dlžníka zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty publikovanom v OV č. 8/2019 zo dňa 11.01.2019 v stave tak ako „stoja a ležia“,
konkrétne speňaženie súpisových zložiek jednotlivo alebo ako súbor/súbory.

1. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA sa vyhlasuje za podmienok:

1. Predmet predaja:
POZEMOK: 1.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Teplá
okres: Považská Bystrica
zabezpečenie: záložné právo

STAVBA: 2.
popis: rodinný dom
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Teplá
okres: Považská Bystrica
zabezpečenie: záložné právo

výmera: 637 m2
číslo LV: 2377
par. č.: 734
výmera podielu: 35,39 m²
spoluvlas. podiel: 1/18
hodnota podielu: 250 €
štát: SR
zabezpečený veriteľ: Daňový úrad Trenčín

súp. číslo: 75
umiestnená na par. č.: 734
vzťah k parc. č. 734 evidovaný na LV č. 2377
spoluvlastnícky podiel: 1/18
zabezpečený veriteľ: Daňový úrad TN

číslo LV: 5303
hodnota podielu: 2,777 €
štát: SR

2. Nehnuteľný majetok úpadcu sa speňažuje spôsobom ako hnuteľná vec (nehnuteľnosť menšej hodnoty).
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný predložiť svoju písomnú ponuku v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: JUDr. Andrej Jaroš, správca, Nám. sv. Anny
361/20, 911 01 Trenčín.
4. Na všetky písomné podania je nevyhnutné uviesť značku: „22OdK/383/2018 NEOTVÁRAŤ - VPK“, inak sa na
podanie záujemcu nebude prihliadať.
5. Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je:
- fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt,
osobný stav, inak sa na ponuku neprihliada.
- fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO,
identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo,
inak sa na ponuku neprihliada.
- právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO, identifikáciu registra, v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH
ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
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6. Ponuka záujemcu musí obsahovať označenie čísla účtu záujemcu na vrátenie zálohy a doklad o zložení zálohy
na kúpnu cenu na určený účet správcu. Zároveň s predložením ponuky je záujemca povinný zložiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu č. IBAN: SK17 7500 0000 0003 1102 8203, SWIFT:
CEKOSKBX, do poznámky uviesť: VPK Valjentová.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie písomných ponúk (§ 167p ods. 1
ZKR). Za deň zloženia zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka
je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom
na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
9. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
10. Súčasťou ponuky je aj identifikácia nehnuteľnosti, o ktorú sa záujemca uchádza, inak sa na ponuku
neprihliada.
11. Správca vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od jeho skončenia.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo prevziať súbor majetku, určí správca
za víťaza verejného ponukového konania v poradí ďalšieho záujemcu s najvyššou ponukou.
13. Podľa § 167s z. č. 7/2005 Z. z. pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe
oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
14. 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.
15. Súbor majetku je v držbe dlžníka, ktorý je oprávnený ich užívať obvyklým spôsobom; je však povinný chrániť
ho pred poškodením, stratou alebo zničením a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jeho
hodnota znižuje.
16. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.
17. Správca si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania do uplynutia lehoty na vyhodnotenie
ponukového konania.

V Trenčíne, dňa 31.1.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca
úpadca: Agneša Valjentová
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K011174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duchoňová Amálie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 96/64, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/521/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/521/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka Amálie DUCHOŇOVÁ – 38OdK/521/2018
V konkurze Dlžníka Amálie DUCHOŇOVÁ, nar. 29.04.1969, trvale bytom Centrum II. 96/94, 018 41 Dubnica nad
Váhom, občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz
získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici 01.02.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K011175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duchoňová Amálie
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum II. 96/64, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/521/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/521/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Amálie DUCHOŇOVÁ – 38OdK/521/2018
V konkurze Dlžníka Amálie DUCHOŇOVÁ, nar. 29.04.1969, trvale bytom Centrum II. 96/94, 018 41 Dubnica nad
Váhom, občan SR na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz
získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici 01.02.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K011176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Myjava 907 01, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/464/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/464/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

parc.
č.
KN-E
1330
KN-C
4099/
4

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 01.02.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Nehnuteľnosti
súpiso
štát, obec,
výmera/druh spôsob
vá
spoluvlastníc
č. LV
k. ú./
poznámky
pozemku
využitia
hodnot ky podiel
adresa
a (EUR)
SR,
1266 m2/orná
142,00
658
Hrádok,
1/4
pôda
EUR
Hrádok
1111
pozemok
SR,
m2/zastavaná
293,00
na ktorom 3521
Myjava,
554/5555
plocha a
EUR
je dvor
Myjava
nádvorie

byt č. v
výmera/dr
parc.
spôsob umiestnen
bytovom
uh
č. LV
č.
využitia ie
dome súp.č. pozemku
byt č. 1,
vchod 12,
prízemie,
bytového
domu súp.č.
912
postaveného
na parcele č.
KNC 4099/6, 153 m2 /
4099/ vrátane
zastavaná
6
podielu na
plocha a
spoločných nádvorie
častiach a
spoločných
zariadeniach
domu a
spoluvlastníc
ky podiel k
pozemku
9293/32310

pozemo
k, na
ktorom
je
postave
ná
bytová
budova
označen
á
súpisný
m
číslom

výmera/dr
spôsob umiestnen
uh
č. LV
využitia ie
pozemku

parc.
popis
č.

pozemo
k, na
Rodinný
ktorom
dom, súp. č.
je
272,
postave
postavený
800 m2 /
ná
na parc. č.
zastavaná
40158
bytová
40158,
plocha a
budova
umiestnený nádvorie
označen
mimo
á
zastavaného
súpisný
územia obce
m
číslom

Por.
č.

pozemok je
umiestnený
mimo
3520
zastavanéh
o územia
obce

Popis

pozemok je
umiestnený
mimo
120
zastavanéh
o územia
obce

k.ú.

súpisov
číslo
zabezpečova zabezpeče
á
prihláš
poznámky
cie právo
ný veriteľ
hodnot
ky
a

Myjava

Záložné právo
na
zabezpečenie
pohľadávky
zál. Veriteľa
Slovenský
slovenský
pozemkový
pozemkový
fond
fond v
príslušných
podieloch na
spol. častiach
a zar. Domu

k.ú.

súpisov
číslo
zabezpečova zabezpeče
á
prihláš
poznámky
cie právo
ný veriteľ
hodnot
ky
a

Poriadie

29.000, spoluvlastníc
00 €
ky podiel 3/5

spoluvlastníc
4066,00
ky podiel
€
1/16

Hnuteľné veci
Súpisov
Miesto,
á
kde sa vec
hodnota
nachádza
(eur)

Osobné
motorové
vozidlo zn.
Volkswagen
podľa
Polo Classic vyjadrenia
kategória
dlžníka
vozidla: M1, tento nevie
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celková
kde sa
300 Eur
hmotnosť :
OMV
1455kg, druh nachádza,
karosérie: AB resp. ním
hatchback 5 nedisponuj
dv., farba:
e
biela, stav
vozidla: v
premávke

Ivan Polák, nar. 10.06.1976,
trvale bytom 907 01 Myjava
JUDr. Róbert Fatura, správca
V Považskej Bystrici, dňa
01.02.2019

K011177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/9/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Daniel Bango, nar. 21.04.1952, trvale bytom Trenčianska
cesta 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, sp. zn. 22OdK/9/2019 oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je
potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle 032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K011178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/9/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca dlžníka dlžníka Daniel Bango, nar. 21.04.1952, trvale bytom
Trenčianska cesta 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, sp. zn. 22OdK/9/2019, týmto v
zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
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IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Ing. Katarína Roderová, správca

K011179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Bango
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/9/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/9/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
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Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
dlžníka Daniel Bango, nar. 21.04.1952, trvale bytom Trenčianska cesta 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 22OdK/9/2019-21 zo dňa
28.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 22OdK/9/2019-21 dated on 28th of January 2019 bankruptcy procedure as declared on the
Debtor – Daniel Bango, born on 21th of April 1952, adress 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak
republic.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.02.2019. Dňom
02.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 1st of January 2019. Bankruptcy was
declared on 2nd of January 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
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Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Roderová, with
residence at Piaristická 44, 911 01 Trenčín.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
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ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Ing. Katarína Roderová, správca

K011180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Sklenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Š.Králika 449/9, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/541/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/541/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 22.01.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Rastislav Sklenka, nar. 04.06.1973,
trvale bytom Ulica Š. Králika 449/9, 971 01 Prievidza, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn.
38OdK/541/2018 zo dňa 12.12.2018 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Rastislav Sklenka, nar. 04.06.1973,
bytom Ulica Š. Králika 449/9, 971 01 Prievidza, sp. zn.38OdK/541/2018 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
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K011181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Padúchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.M. Hurbana 829/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/504/2018 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/504/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 17.01.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Iveta Padúchová, nar. 05.10.1964,
trvale bytom ulica J.M. Hurbana 829/11, 971 01 Prievidza, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn.
22OdK/504/2018 zo dňa 10.12.2018 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Iveta Padúchová, nar. 05.10.1964, trvale bytom ulica
J.M. Hurbana 829/11, 971 01 Prievidza sp. zn.22OdK/504/2018 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K011182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Al - Gastro, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Jesenského 1892/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 370 931
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/22/2017 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/22/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka Al-Gastro, s. r. o., J.Jesenského 1892/11, Bánovce nad
Bebravou, IČO: 45 370 931, oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Slovenská republika,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151 866, v celkovej sume 80
EUR a zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K011183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Rakovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 14, 913 11 Veľké Bierovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/15/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/15/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Martin Hurtiš, správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Rakovan, nar. 21.06.1957, bytom Veľké Bierovce
14, 913 11, týmto oznamuje, všetkým účastníkom konania č.k. 38OdK/15/2018, že v súlade s ustanovením §28
ods. 3 zák. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení som zapísal do pohľadávok prihlásenú po
uplynutí prihlasovacej lehoty:
1)poradové číslo pohľadávky v zozname: P:1
Veriteľ : Secapital S. á.r.L., 9 rue du Laboratoire L-1911, IČO: B10830 5, Luxemburg
Prihlásená suma: 698,10.-eur

K011184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Kaliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zamarovská 74/153, 911 05 Zamarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/30/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/30/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Katarína Kalíková nar. 2.4.1981, bytom Zamarovská 74/153, 911 05 Zamarovce,
uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/30/2018 zo dňa 14.2.2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 38/2018 zo dňa 22.2.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Katarína Kalíková nar. 2.4.1981, bytom
Zamarovská 74/153, 911 05 Zamarovce, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/30/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušuje.

K011185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 236, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/544/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/544/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka Božena Toráková, nar. 08.06.1946, trvale bytom Častkovce 232, 916 27 Častkovce, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
V Považskej Bystrici, 04.02.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K011186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Toráková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 236, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/544/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/544/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka Božena Toráková, nar. 08.06.1946, trvale bytom Častkovce 232, 916 27 Častkovce, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
V Považskej Bystrici, 04.02.2019
JUDr. Alojz Žitník
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PharmDr. Tatjana Miklánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravské Lieskové 608, 916 42 Moravské Lieskové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/127/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/127/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: PharmDr. Tatjana Miklánková, nar. 19.11.1958, trvale
bytom 916 42 Moravské Liekové 608, sp. zn. 38OdK/127/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K011188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ján Horvát
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na karasiny 247/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/377/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/377/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu
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JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mgr. Ján Horvát, nar. 07.06.1984, trvale bytom Na
karasiny 247/21, 971 01 Prievidza, sp. zn. 38OdK/377/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K011189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Levíková Jana, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1973
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/325/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/325/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie
Typ majetku
Peňažná
pohľadávka

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
PEŇAŽNÁ
POHĽADÁVKA

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia [EUR]

499.07

Stav

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby
Nie

K011190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mucha Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642 / 8C, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1964
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/526/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/526/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Jaroslav Mucha, nar.: 21.07.1964, bytom: Ciglianska cesta 2642/8 C, 971 01
Prievidza týmto v súlade s § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skladať preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK59 8330 0000 0022 0133 3230
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K011191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goberschitzová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košovská Cesta 2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1970
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/529/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/529/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Viera Goberschitzová, nar.: 27.09.1970, bytom: 971 01 Prievidza týmto v súlade s §
167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm.
b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK49 8330 0000 0029 0133 3231
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K011192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čiráková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkovce 439, 916 27 Častkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/381/2018 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/381/2018
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
1. Predmet speňaženia
JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Iveta Čiráková, nar. 28.10.1968, bytom Častkovce
439, 916 27 Častkovce, SR, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na
speňaženie nasledovného majetku úpadcu:
·

pozemok parcely registra „C“ – parcelné číslo 246, druh pozemku: záhrada o výmere
986 m2,
zapísaný na LV číslo 137 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Bukovec, obec
Bukovec, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová hodnota 637,32 Eur

Uvedený majetok bol zapísaný do majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu, bol dňa 07.12.2018
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 236/2018 pod č. K093428.
Podľa § 167f odsek 1 ZKR na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné
konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.
Podľa § 167f odsek 4 ZKR exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
Podľa § 167s ZKR pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.
Podľa § 167n odsek 1 ZKR nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu. Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.
Podľa § 167p odsek 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.
Podľa § 167p odsek 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V zmysle uvedeného správca ponúkam na predaj uvedený majetok úpadcu.
2. Spôsob speňaženia
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Vozidlo sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o kúpnej zmluve.
Formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
- v prvom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku, a teda za
sumu 637,32 eur,
- v druhom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 75% uvedenú v súpise
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majetku, a teda za sumu 477,99 eur,
- v treťom kole za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% uvedenú v súpise majetku, a teda za sumu 318,66
eur.
Záujemca tiež znáša správny poplatok 66,-- Eur, spojený s prípadným prevodom nehnuteľností.
3. Podmienky ponukového konania
Nehnuteľnosti sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi alebo proti podstate,
Písomnú záväznú ponuku, je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra
330/5, 914 51 Trenčianske Teplice v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – Iveta Čiráková - NEOTVÁRAŤ“
v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní od dňa zverejnenia inzerátu v
Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí
desiatym dňom; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať
a ani vziať späť.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky ponúknutej kúpnej ceny
(minimálne 477,99 Eur) na účet, SK96 7500 0000 0000 1147 6813 vedený v ČSOB, a.s., VS 223812018, do
správy pre prijímateľa je potrebné uviesť „Iveta Čiráková“, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje
meno a priezvisko alebo obchodné meno.
4. Obsah ponuky :
Ponuka musí obsahovať:
- podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, prípadne miesto podnikania, IČO,
zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú
konať v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
- označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
- ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.
5. Vyhodnotenie ponúk :
- pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu a nie
dátum podania na pošte,
- na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
sa neprihliada,
- správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci ponukového konania,
vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ úpadcu, ktorý ma riadne
prihlásenú a zistenú pohľadávku,
- jednotlivé ponuky budú vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
správcu a správca o tom vyhotoví zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä: vymedzenie záujemcov, ktorí predložili
ponuku, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody vyradenia ponúk správcom a v prílohe
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fotokópie predložených ponúk. ktorú predloží veriteľskému výboru resp. zástupcovi veriteľov,
- víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu
cenu za predmet ponuky,
- v prípade zhodnosti ponúk, správca vyzve dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky
doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky kúpnej
ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. V takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca,
ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode
ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie,
- oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.

Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.

- úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia úspechu vo
verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami
zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie príslušného kola verejného ponukového konania.
- úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet
- všetky náklady súvisiace s prevodom majetku znáša úspešný záujemca.
6. Záverečné ustanovenia
Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka. Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia
dôvodu, a to až do podpisu kúpnej zmluvy.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 04.02.2019
JUDr. Mária Bustinová, správca

K011193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 928, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/548/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/548/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurze dlžníka Gustáv NEMEC, nar. 23.10.1962, trvale bytom 916 12 Lubina – Miškech Dedinka 928, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
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v Považskej Bystrici, 04.02.2019

JUDr. Miroslava Žitníková
Správca

K011194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemec Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 928, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/548/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/548/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurze dlžníka Gustáv NEMEC, nar. 23.10.1962, trvale bytom 916 12 Lubina – Miškech Dedinka 928, na
základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
v Považskej Bystrici, 04.02.2019
JUDr. Miroslava Žitníková
Správca

K011195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vajdová Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiarska 881/29, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1961
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/504/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/504/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, 911 01 Trenčín, správca dlžníka: Janka Vajdová, nar.: 02.07.1961, trvale bytom: Žiarska 881/29, 972 51
Handlová, spisová značka: 38OdK/504/2018 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa 30.01.2019 doručená
prihláška pohľadávok veriteľa:
JUDr. Radko Timkanič, IČO: 507 369 49, Jakobyho 19, Košice, Slovenská republika, podaná na tlačive:
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"Prihláška pohľadávky", poradové číslo 1, zo dňa 28.01.2019. Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške
720,18 Eur. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K011196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubíček Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovská ulica 2523 / 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/325/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/325/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Karol KUBÍČEK, sp. zn.
22OdK/325/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol Kubíček, nar. 13.06.1958, trvale bytom
Lieskovská 2523/3 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom, občan SR, v súlade s § 167q a § 167p ZKR vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, a to:
Iná majetková hodnota: 1.
popis: obchodný podiel na obch. spol. FIREKONT, s.r.o. – 100% obch. podiel
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 5.000,00,-EUR

Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v Obchodnom vestníku č. 219/2018 dňa 14. novembra 2018.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 15 pracovných dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Žitník, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
22OdK/325/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189 0088, vedený v OTP banka Slovenska,
a.s. pobočka Považská Bystrica. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná
na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom
na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac.
dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
042/426 17 44,45 v pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
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9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
v Považskej Bystrici, dňa 04.02.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K011197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Voško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1980
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/299/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/299/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca (č. S1514) dlžníka - Bc. Ivan Voško, nar. 2. augusta 1980, trvale bytom 017 01 Považská
Bystrica, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka
veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s., ako poverená osoba za správcu Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, Bratislava s prihlásenou sumou 150,00 eur (dátum prijatia prihlášky
4.2.2019) a doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 13.
V Trenčíne 4.2.2019

K011198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Praženec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 66, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1987
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/500/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/500/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca (č. S1514) dlžníka - Michal Praženec, nar. 30. júna 1987, trvale bytom 913 22 Trenčianske
Jastrabie 66, týmto v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že pohľadávka
veriteľa Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, Bajkalská 30, Bratislava s prihlásenou sumou
48699,08 eur (dátum prijatia prihlášky 4.2.2019) a doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 8.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne 4.2.2019

K011199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pekárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Poruba 88, 018 35 Horná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/8/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/8/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Jana Pekárová, nar. 4.1.1968, trvale bytom
018 35 Horná Poruba 88 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas
úradných hodín od 9,00 do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky na email:
blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 4.2.2019

K011200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Pekárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Poruba 88, 018 35 Horná Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/8/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/8/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Jana Pekárová, nar. 4.1.1968, trvale bytom
018 35 Horná Poruba 88 týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 9598
9553.
Trenčíne 4.2.2019

K011201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kadák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1470/112, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/185/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/185/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Peter KADÁK, sp. zn.
40OdK/185/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Kadák, nar. 29.12.1967, trvale bytom SNP
1470/112, 017 01 Považská Bystrica, občan SR, v súlade s § 167q a § 167p ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, a to:
Iná majetková hodnota: 1.
popis: obchodný podiel na obch. spol. KaPER s.r.o. – 100% obch. podiel
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 6.640,00,-€

Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v Obchodnom vestníku č. 161/2018 dňa 21. augusta 2018.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 15 pracovných dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Žitník, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
40OdK/185/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Na návrhy predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude
prihliadať. Písomná ponuka (návrh) musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, meno, priezvisko, bydlisko,
rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, aktuálny výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, nie starší ako 30 dní, občan – nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného OP.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK45 5200 0000 0000 1189 0088, vedený v OTP banka Slovenska,
a.s. pobočka Považská Bystrica. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná
na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
4. Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom
na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac.
dní od otvorenia obálok.
6. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u Dlžníka po dohode so správcom na tel. č.:
042/426 17 44,45 v pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod.
7. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie písomných ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
9. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty a stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia
o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
v Považskej Bystrici, dňa 04.02.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K011202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamborová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haluzice 710, 913 07 Haluzice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/391/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/391/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Martina Jamborová, rod. Praženicová, nar. 05.07.1969, trvale bytom
913 07 Haluzice 710, Slovenská republika, v zmysle § 167l ods 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, teda po 07.12.2018:

Veriteľ :
ČSOB Poisťovňa, a.s.
so sídlom:
Žižkova 11
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Prihlásená suma: 213,28 €
Deň doručenia prihlášky : 28.01.2019
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok 28.01.2019

V Púchove, 04.02.2019

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K011203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska ulica 38 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1966
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/486/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/486/2018
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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náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Michal
Kotlár, nar. 23.07.1966, trvale bytom Bakalárska ulica 38/6, 971 01 Prievidza, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Michal Kotlár, nar. 23.07.1966, trvale bytom Bakalárska ulica 38/6, 971 01
Prievidza sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Michal Kotlár, nar. 23.07.1966, trvale bytom Bakalárska ulica 38/6, 971
01 Prievidza v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K011204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotúč Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou ., 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1978
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/487/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/487/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Milan
Kotúč, nar. 3.12.1978, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR")
po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Milan Kotúč, nar. 3.12.1978, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Milan Kotúč, nar. 3.12.1978, trvale bytom 916 11 Bzince pod
Javorinou v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K011205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lorenc Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Uherce 666, 958 41 Veľké Uherce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1990
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/534/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/534/2018
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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OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, ako správca dlžníka: Tomáš
Lorenc, nar. 22.11.1990, trvale bytom 958 41 Veľké Uherce 666, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR")
po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Tomáš Lorenc, nar. 22.11.1990, trvale bytom 958 41 Veľké Uherce 666 sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Tomáš Lorenc, nar. 22.11.1990, trvale bytom 958 41 Veľké Uherce 666
v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K011206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brusel František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajné 511, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: František Brusel, nar. 16.04.1978, trvale bytom 916 16 Krajné –
Matejovec 511, podnikajúci pod obchodným menom František Brusel s miestom podnikania 916 16 Krajné –
Matejovec 511, IČO 41 091 418, v zmysle § 167l ods 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, teda po 25.01.2019 :
Veriteľ :
BENCONT COLLECTION, a. s.
so sídlom:
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47 967 692

Prihlásená suma : 20 889,31 Eur
Deň doručenia prihlášky: 31.01.2019
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok: 31.01.2019
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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V Púchove, 04.02.2019

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K011207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kanianka -, 972 17 Kanianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/220/2018 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/220/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Štefan Kováč, nar. 06.04.1973, do kancelárie správcu Mgr. Janette
Adamcová, Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01 bola dňa 28.11.2018 doručená prihláška pohľadávok veriteľa
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká
republika, podľa ktorej boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky v súlade s prihláškou, vo výške 537,88
EUR a 427,79 EUR.
Správca Mgr. Janette Adamcová

K011208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Krško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1975
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: 38OdK/188/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/188/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 19. 06. 2018, sp. zn. 38OdK/188/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ján Krško, nar. 19. 05. 1975, trvale bytom: Dubnica nad Váhom. 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 bolo zverejnené dňa 26. 06. 2018 v Obchodnom vestníku 122/2018 pod
č. zverejnenia K045031.
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: Ján Krško, nar. 19. 05. 1975, trvale bytom: 018 41 Dubnica nad
Váhom, sa končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe Zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, dlžníkom poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe vlastných
zistení a šetrení správcu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 04. 02. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Kondllová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1977
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
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/193/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/193/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 22. 06. 2018, sp. zn. 38OdK/193/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Miroslava Kondllová, nar. 20. 04. 1977, trvale bytom: Stará Turá. 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 bolo zverejnené dňa 29. 06. 2018 v Obchodnom vestníku 125/2018 pod
č. zverejnenia K046188.
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: Miroslava Kondllová, nar. 20. 04. 1977, trvale bytom: 916 01 Stará
Turá, sa končí.
Na základe Zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, dlžníkom poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe vlastných
zistení a šetrení správcu správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 04. 02. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Babinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovec 122, 906 14 Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1987
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/225/2018 S1220
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
22OdK/225/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 09. 07. 2018, sp. zn. 22OdK/225/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Tomáš Babinec, nar. 16. 04. 1987, trvale bytom: 906 14 Bukovec 122. 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 bolo zverejnené dňa 16. 07. 2018 v Obchodnom vestníku
135/2018 pod č. zverejnenia K050420.
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: Tomáš Babinec, nar. 16. 04. 1987, trvale bytom: 906 14 Bukovec
122, sa končí.
Na základe Zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, dlžníkom poskytnutej súčinnosti, na základe vlastných zistení a
šetrení správcu, ako aj na základe výsledkov speňažovania správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 04. 02. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöp Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 953 / 1, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/119/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/119/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Attila Fülöp, nar. 13.12.1972, bytom Žitavská 953/1, 946 32 Marcelová (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöp Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 953 / 1, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/119/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/119/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Attila Fülöp, nar. 13.12.1972, bytom Žitavská 953/1, 946 32 Marcelová (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöp Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 953 / 1, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/119/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/119/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

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

142

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Attila Fülöp, nar.: 13.12.1972, trvale bytom Žitavská 953/1, 946 32 Marcelová (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 19.12.2018, sp. zn. 28OdK/119/2018,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 248/2018 dňa 28.12.2018 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1789 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Attila Fülöp, born on 13.12.1972, with permanent address at Žitavská 953/1, 946 32 Marcelová
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
19.12.2018, ref. No. 28OdK/119/2018 published in the Commercial report No. 248/2018 of 28.12.2018 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1789 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Nitra, dňa 18.01.2019
In Nitra, on 18.01.2019
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K011214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belkovičová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 267/92, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Žaneta Belkovičová, nar. 27.02.1975, bytom Štefánikova 267/92, 956 31 Krušovce (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Za Humnami 44, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421905123892 alebo na e-mail:
spravca@kozar.sk
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belkovičová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 267/92, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Žaneta Belkovičová, nar. 27.02.1975, bytom Štefánikova 267/92, 956 31 Krušovce (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK98 8330 0000 0023 0092 1070, FIOZSKBA, vedený v Fio banka, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K011216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belkovičová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 267/92, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/391/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/391/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Žaneta Belkovičová, nar.: 27.02.1975, trvale bytom Štefánikova 267/92, 956 31 Krušovce (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 07.01.2019, sp. zn.
31OdK/391/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 8/2019 dňa 11.01.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený Ing. Mgr. Štefan Kozár so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01
Nitra, značka správcu: S1789 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Žaneta Belkovičová, born on 27.02.1975, with permanent address at Štefánikova 267/92, 956
31 Krušovce (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 07.01.2019, ref. No. 31OdK/391/2018 published in the Commercial report No. 8/2019 of 11.01.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Ing. Mgr. Štefan Kozár with its office at Za Humnami 44, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1789 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
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creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 18.01.2019
Nitra, on 18.01.2019
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca dlžníka
Ing. Mgr. Štefan Kozár, trustee of the bankrupt

K011217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dodek Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čajkovského 434 / 40, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/7/2017 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca úpadcu Ing. Alexander
Dodek, nar. 01.01.1965, bytom Čajkovského 434/40, 949 01 Nitra, týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 10.12.2018 správcom do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ
Mesto Nitra

IČO:
00 308 307

Ulica:
Štefánikova trieda

Číslo: Obec PSČ:
Štát
60
Nitra 949 01 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
25,- EUR

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K011218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kocúr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matičná ulica 905/4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/237/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/237/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
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JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Jozef Kocúr, nar. 23.2.1960, bytom Matičná ulica 905/4, 949 01 Nitra, Slovenská republika, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Jozef Kocúr, miesto podnikania Kollárova 2, Nitra, IČO: 40 491 714, pod
spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/237/2018 S296, oznamuje, že 3. kolo verejného ponukového
konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 21.1.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo
všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko správca odmietol neprimerane nízku ponuku
záujemcu na predmet verejného ponukového konania.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K011219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Révai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Jozefa Šafárika 1432/40, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/80/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/80/2018
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 –
Štefan Révai, nar. 22.12.1960, bytom Pavla Jozefa Šafárika 1432/40, 941 11 Palárikovo, Slovenská republika,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Štefan Révai - Inštalatérstvo, miesto podnikania Pavla Jozefa
Šafárika 1432/40, 941 11 Palárikovo, IČO: 34 962 859, pod spisovou značkou správcovského spisu
23OdK/80/2018 S296, oznamuje, že 3. kolo verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku
SR dňa 21.1.2019 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo
neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K011220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Žitva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdenka Nejedlého 2878/63, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/355/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/355/2018 S296
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 –
Michal Žitva, nar. 12.11.1985, bytom Zdenka Nejedlého 2878/63, 934 01 Levice, Slovenská republika, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Michal Žitva, s miestom podnikania Zdenka Nejedlého 2878/63, 934
05 Levice, IČO: 42 120 454, pod spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/355/2018 S296, oznamuje, že 2.
kolo verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 21.1.2019 na predaj majetku
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dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden
záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K011221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Žitva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdenka Nejedlého 2878/63, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/355/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/355/2018 S296
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 –
Michal Žitva, nar. 12.11.1985, bytom Zdenka Nejedlého 2878/63, 934 01 Levice, Slovenská republika, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: Michal Žitva, s miestom podnikania Zdenka Nejedlého 2878/63, 934
05 Levice, IČO: 42 120 454, pod spisovou značkou správcovského spisu 32OdK/355/2018 S296, 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. 249/2018 dňa 31.12.2018.
Podmienky III. 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 32OdK/355/2018- neotvárať", do 20.2.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr
v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 20.2.2019 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 20.2.2019
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
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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) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
11) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K011222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Studený Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ščasného 314 / 4, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/74/2018 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/74/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca JUDr.Jaromír Valent zn. spr: S 1149, spravujúci v právnej veci č.k. 30OdK/74/2018 na základe
Uznesenia OS Nitra zo dňa 26.9.2018 majetok úpadcu :
Erik Studený, nar. 13.11.1990, bytom Ščasného 314/4, 949 01 Nitra – Drážovce,
v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), týmto oznamujem, že bol zistený nasledovný majetok úpadcu, ktorý podlieha konkurzu a ktorý bol
v predmetnej právnej veci č.k. 30OdK/74/2018 zapísaný do súpisu majetku vo všeobecnej konkurznej podstate :

iná majetková hodnota – obchodný podiel dlžníka v podiele 50 % k základnému imaniu spoločnosti RST, s.r.o. so
sídlom : Šťastného 314/4, 949 01 Nitra, SR, IČO : 51 184 109
súpisová hodnota 2.500 €
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 1.2.2019
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K011223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Holbička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178 / 23, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1950
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/3/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/3/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Holbička, nar. 03.11.1950, bytom: J. Matušku
2178/23, 955 01 Topoľčany oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K011224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Holbička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178 / 23, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1950
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/3/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/3/2019
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. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

155

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Tomáš Holbička, nar. 03.11.1950, bytom: J. Matušku 2178/23, 955 01 Topoľčany (ďalej
len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 23OdK/3/2019, zo dňa 24.01.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner of Tomáš Holbička, d.o.b. 3rd November 1950, residing
J. Matušku 2178/23, 955 01 Topoľčany (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Nitra, No. 23OdK/3/2019 dated 24th January 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 21/2019 dňa 30.01.2019. Dňom
31.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 21/2019 on 30th January 2019.
Bankruptcy was declared on 31st January 2019.

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

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
practitioner in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The
beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

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

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

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor
can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his
claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim
will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
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6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

9. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
9. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

10. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
10. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the insolvency practitioner by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents
are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
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12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.

13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

16. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Nitre, dňa 04.02.2019
In Nitra, on 4th February 2019

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

K011225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Holbička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178 / 23, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1950
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/3/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/3/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Tomáš Holbička, nar. 03.11.1950, bytom: J. Matušku
2178/23, 955 01 Topoľčany, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka,
a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre príjemcu je
potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 04.02.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K011226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Piatrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyškovce nad Ipľom 232, 935 77 Vyškovce nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-770-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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23Odk/1/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra správca dlžníka: Robert Piatrik, Vyškovce na Ipľom 232/,
935 77 Vyškovce nad Ipľom, nar.: 24.08.1992, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 770; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Robert Piatrik

K011227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Piatrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyškovce nad Ipľom 232, 935 77 Vyškovce nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-770-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23Odk/1/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra , správca úpadcu: Robert Piatrik, Vyškovce na Ipľom
232, 935 77 Vyškovce nad Ipľom, nar.: 24.08.1992, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Mostná 13, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné
vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K011228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Piatrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyškovce nad Ipľom 232, 935 77 Vyškovce nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1992
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-770-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23Odk/1/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Robert Piatrik, Vyškovce
na Ipľom 232, 935 77 Vyškovce nad Ipľom, nar.: 24.08.1992 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Nitra, sp. zn. 23Odk/1/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.01.2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, alebo elektronicky do
jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Robert Piatrik, Vyškovce na Ipľom 232/, 935 77 Vyškovce nad Ipľom, born.: 24.08.1992 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Nitra (District
Court), No. 23Odk/1/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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District Court was published in Business Journal on 28th of January 2019. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: SKP, k.s., Mostná 13, 949 01 Nitra or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Nitre, dňa 04.02.2019
In Nitra, 4th of February 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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SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K011229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šavrda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 183, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/5/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Marek Šavrda, nar. 17.04.1991, bytom Šarovce 183, 935 52
Šarovce, sp. zn.: 29OdK/5/2019 oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Hollého 10, 949 01 Nitra, a to
v úradných hodinách každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 po predchádzajúcom
e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
ADVO INSOLVENCY, k.s.
V Nitre, dňa 04.02.2019

K011230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šavrda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 183, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/5/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/5/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Marek Šavrda, nar. 17.04.1991, bytom 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Marek Šavrda, born on 17th of
Šarovce 183, 935 52 Šarovce, oznamujeme, že bol na majetok April 1991, residing at Šarovce 183, 935 52 Šarovce, Slovak
úpadcu Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 29OdK/5/2019 republic, hereby I inform you, that District Court in Nitra declared
zo dňa 29.01.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 24/2019 bankruptcy on bankrupt's property and appointed us as the trustee of the
zo dňa 04.02.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli bankrupt by its resolution No. 29OdK/5/2019 dated 29th of January 2019
ustanovený za správcu úpadcu.
and published in the Commercial bulletin No. 24/2019 dated 4th of
February 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci following after the day of the publication of the court's declaration in the
deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku. Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
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uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. listed in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie law is listed higher in order, had registered.
právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa in euros, trustee will set value of the claim based on the reference
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec.
ods. 6 ZKR).
6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
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zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či these petitions should be treated as applications by its resolution without
sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo This announcement applies to the creditors with domicile or registered
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
Nitra, 04.02.2019
Nitra, 4th of February 2019

K011231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šavrda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 183, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1991
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/5/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/5/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Marek Šavrda, nar. 17.04.1991, bytom
Šarovce 183, 935 52 Šarovce, sp. zn.: 29OdK/5/2019, v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujeme číslo účtu v tvare
IBAN: SK55 1100 0000 0029 2988 2865 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., na ktorý možno v zmysle
ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného
ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
V Nitre, dňa 04.02.2019
ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K011232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bencz Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jókelova záhrada 557 / 0, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/66/2018 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/66/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
spravujúci majetok úpadcu : Ladislav Bencz, nar. 15.08.1966, bytom Jokelova záhrada 557, 951 78 Kolíňany
v yhla s u je
v konkurznej veci č.k. 23OdK/66/2018, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 1. kolo ponukového konania
na hnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený predchádzajúcim správcom v OV
č. 199/2018, dňa 15.10.2018 a to ako súpisová položka č:
2.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel manželky dlžníka v pomere 100% ku základnému imaniu v
spoločnosti BZ CARGO s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 50 792 008
Súpisová hodnota : 2.066 €
Súpisová položka sa bude predávať ako jeden celok za najvyššiu ponúknutú cenu, minimálne však za cenu
súpisovej hodnoty obchodného podielu.
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka majetku sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( tel.č: 0907
734 692, email : judrjaromirvalent@stonline.sk ).
Podmienky účasti :
Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
a) bude zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ a spisová značka „č.k. 23OdK/66/2018“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent ,
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný súbor vecí
ako celok,
d) kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v SLSP,
a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 ,
e) prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.3.2019,
f) označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny v prípade, že
záujemca nebude úspešný.
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Lehoty :
Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“ tohto
oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia oznamu
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam. Ponuky
záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá :
V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za súbor nehnuteľných vecí ako celok,
minimálne však za cenu súpisovej hodnoty obchodného podielu.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti
znáša kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.

JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 4.2.2019

K011233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mészárosová Agnesa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1409/37, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/108/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/108/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Agnesa Mészárosová, nar. 10.09.1969, bytom
Budovateľská 1409/37, 945 01 Komárno, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 20.12.2018 a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, som
zistil, že dlžník je vlastníkom nasledovného majetku:
Stavba – Rodinný dom zapísaný na LV č. 4056, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/28, pričom parcela o výmere
321 m2 zapísaná na LV č. 6434, na ktorej stavba leží, nie je vo vlastníctve dlžníka.
Dlžník si na predmetnú stavbu uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v prílohe Návrhu na vyhlásenie konkurzu
v časti Zoznam aktuálneho majetku. Hodnota predmetnej nehnuteľnosti podľa odhadu správcu nepresahuje sumu
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zodpovedajúcu nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti správca v súlade s §167h ZKR oznamuje, že dlžník nevlastní majetok,
ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, resp. do súpisu oddelenej podstaty.
V Nových Zámkoch 04.02.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K011234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kelemen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 389, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/111/2018 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/111/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Miroslav Kelemen, nar. 17.07.1982, bytom 951 03 Čeľadice 389, v zmysle
§32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.: 2925840107/1100,
IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popretie pohľadávky (t.j. do 06.03.2019), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 04.02.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K011235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kleman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1963
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/141/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/141/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania

Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj
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majetku podliehajúcemu konkurzu, a to:

Zbrane:
1. Guľobroková kozlica ráže 5,6x50 Rmag./12 + výmenná hlaveň ráže 12/12
2. 3 ranná samonabíjacia brokovnica Zbr. Brno ráže 20
3. Broková dvojka ráže 16/16
4. Pištoľ samonabíjacia ČZ 45 ráže 6,35mm Brovning
5. Pištoľ samonabíjacia ČZ 70 ráže 7,65mm Brovning

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

170

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

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.

- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.

- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 27OdK/141/2018
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. 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.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie
Predmetu ponukového konania ako celku resp. v ucelených častiach. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších
rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej
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Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár

K011236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Horníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 77, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/369/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/369/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 5.12.2018, sp.zn: 32OdK/369/2018-31 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Mária Horníková, nar. 28.10.1955, bytom 949 01 Nitra, Slovenská republika, t.č. Roľnícka 77,
949 01 Nitra a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 239/2018 dňa 12.12.2018.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 32OdK/369/2018 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K011237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoffman Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná 204/24, 946 52 Imeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1962
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/271/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/271/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania

Správca v súlade so speňažovaním majetku vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj
majetku podliehajúcemu konkurzu, a to:

Stavba:
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Obec

Katastrálne
územie

Číslo LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Imeľ

Imeľ

2698

998/3

1/12

SR
1047

(ďalej len „Predmet ponukového konania“)
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť neprimerane
nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otvárania obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 10 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t.j. lehoty
na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami podľa bodu 3.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami
ponukového konania.

Podmienky ponukového konania

A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku SR do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho majetok
vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva.
C. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
- byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.

- obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo
výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní.

- obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
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- 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.

- obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.

- ponuka musí byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Podunajská konkurzná k.s.,
1. mája 6, 943 60 Nána, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ sp. zn.: 32OdK/271/2018
– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom konaní. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred uplynutím tejto lehoty.
- ponuka musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov správcom podľa § 11 zákona č.122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

D. 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.
E. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri približnej zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorý ponúkne odkúpenie
Predmetu ponukového konania ako celku resp. v ucelených častiach. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
F. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
G. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
I. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového konania
kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením zábezpeky
v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších
rolanddiosi@gmail.com

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca- komplementár
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K011238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lehotkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 163/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1950
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/99/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/99/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

č. zl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

obec
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín
Svodín

k. ú.
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Maďarský Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín
Nemecký Svodín

LV
2199
2199
2199
2201
2201
2201
2549
2549
2549
2802
1703
1703
1859
1860
1862
2545
2545
3365
3365
3418
3465
3465

parc. č.
1013
1015
3675/3
1011
1012
3675/4
3566
3567
3568
4990/1
1064/1
1064/101
2313
1759/4
1233/1
1117/100
1117/200
3149/1
3149/1
1233/2
3149/2
3149/2

regis.
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

druh pozemku
vinica
záhrada
vinica
záhrada
vinica
vinica
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
záhrada
záhrada
orná pôda
orná pôda
vinica
záhrada
záhrada
lesný pozemok
lesný pozemok
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok

výmera v m2
583
378
1 555
410
425
1 631
803
630
425
40 144
34
13
1651
12 437
2 385
18
76
392 700
392 700
608
493 446
493 446

podiel
90/1080
90/1080
90/1080
90/1080
90/1080
90/1080
3/12
3/12
3/12
3/24
1/36
1/36
1/24
1/6
1/24
1/144
1/144
1/27 072
5/18 048
1/24
1/27 072
5/18 048

súpisová hodnota
90,00 €
58,00 €
240,00 €
63,00 €
65,00 €
251,00 €
70,00 €
55,00 €
37,00 €
1 760,00 €
2,00 €
1,00 €
24,00 €
725,00 €
183,00 €
1,00 €
2,00 €
20,00 €
150,00 €
9,00 €
25,00 €
187,00 €

súpisová zložka č. 23:
spoločné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 3128 Okresného úradu Nové Zámky pre k. ú. Maďarský Svodín, obce
Svodín, v spoluvlastníckom podiele 3 600 / 11 059 200, parcely registra E: č. 2140 o výmere 3456
m2, orná
pôda, č. 2141 o výmere 687 m2, orná pôda, č. 2142 o výmere 565 m2, orná pôda, č. 2143 o výmere 1 309 m2,
orná pôda, č. 2144 o výmere 939 m2, orná pôda, č. 2145 o výmere 1 086 m2, orná pôda, č. 2300 o výmere
601
m2, orná pôda, č. 2301 o výmere 1 018 m2, orná pôda, č. 2302 o výmere 489 m2, orná pôda, č. 2303 o výmere
446 m2, vinica, č. 2304 o výmere 424 m2, orná pôda, č. 2305/1 o výmere 205 m2, orná pôda, č. 2305/2 o výmere
201 m2, orná pôda, č. 2306 o výmere 514 m2, orná pôda, č. 2307 o výmere 500 m2, vinica, č. 2308 o výmere
493 m2, vinica, č. 2309 o výmere 453 m2, orná pôda, č. 2310 o výmere 245 m2, vinica, č. 2311 o výmere 241 m2,
vinica, č. 2312 o výmere 521 m2, orná pôda, č. 2313 o výmere 230 m2, orná pôda, č. 2314 o výmere 673 m2, orná
pôda, č. 2315 o výmere 467 m2, vinica, č. 2316 o výmere 507 m2, orná pôda, č. 2317 o výmere 543 m2, vinica, č.
2318/1 o výmere 219 m2, vinica, č. 2318/2 o výmere 219 m2, vinica, č. 2319 o výmere 511 m2, vinica, č. 2320
o výmere 503 m2, vinica, č. 2321/1 o výmere 270 m2, orná pôda, č. 2321/2 o výmere 270 m2, vinica, č. 2322
o výmere 493 m2, vinica, č. 2323 o výmere 493 m2, orná pôda, č. 2324 o výmere 529 m2, orná pôda, č. 2325
o výmere 536 m2, orná pôda, č. 2326 o výmere 514 m2, orná pôda, č. 2327 o výmere 485 m2, orná pôda, č. 2328
o výmere 252 m2, orná pôda, č. 2329 o výmere 245 m2, orná pôda, č. 2330 o výmere 288 m2, orná pôda, č. 2331
o výmere 241 m2, orná pôda, č. 2332 o výmere 248 m2, orná pôda, č. 2333 o výmere 266 m2, orná pôda, č. 2334
o výmere 615 m2,orná pôda, č. 2335 o výmere 216 m2,orná pôda, č. 2336 o výmere 255 m2, vinica, č. 2337
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o výmere 1 277 m2, orná pôda, č. 2338 o výmere 550 m2, orná pôda, č. 2339 o výmere 626 m2, orná pôda, č.
2340 o výmere 529 m2, orná pôda, č. 2341 o výmere 597 m2, orná pôda, č. 2342/1 o výmere 1 259 m2, orná
pôda, č. 2342/ 2 o výmere 1 259 m2, orná pôda, č. 2343 o výmere 582 m2,orná pôda, č. 2344 o výmere 342 m2,
vinica, č. 2345 o výmere 338 m2, vinica, č. 2346/1 o výmere 306 m2, vinica. č. 2346/2 o výmere 309 m2, vinica, č.
2348 o výmere 288 m2, vinica, č. 2349 o výmere 338 m2, vinica, č. 2350 o výmere 306 m2,orná pôda, č. 2351
o výmere 252 m2, orná pôda, č. 2352 o výmere 263 m2, orná pôda, č. 2353 o výmere 270 m2, orná pôda, č. 2354
o výmere 255 m2,norná pôda, č. 2355 o výmere 306 m2, orná pôda, č. 2357 o výmere 449 m2, vinica, č. 2358
o výmere 453 m2, orná pôda, č. 2359 o výmere 601m2, orná pôda, č. 2360 o výmere 392 m2, vinica, č. 2361
o výmere 1 057 m2, vinica, č. 2363 o výmere 453 m2, orná pôda, č. 2364 o výmere 507 m2, orná pôda, č. 2365/1
o výmere 266m2, orná pôda, č. 2365/2 o výmere 266 m2, orná pôda, č. 2367 o výmere 550 m2,orná pôda, č. 2368
o výmere 515 m2, orná pôda, č. 2369 o výmere 198 m2, orná pôda, č. 2370 o výmere 183 m2, orná pôda, č. 2371
o výmere 227 m2, orná pôda, č. 2372 o výmere 543 m2, orná pôda, č. 2373 o výmere 568 m2, orná pôda, č. 2374
o výmere 568 m2, orná pôda, č. 2375 o výmere 633 m2, orná pôda, č. 2376 o výmere 1 119 m2, orná pôda, č.
2377 o výmere 629 m2, orná pôda, č. 2379 o výmere 550 m2, vinica, č. 2380 o výmere 511 m2, vinica, č. 2381
o výmere 565 m2, vinica, č. 2382 o výmere 529 m2, orná pôda, č. 2384 o výmere 644 m2, orná pôda, č. 2385/1
o výmere 288 m2, orná pôda, č. 2385/2 o výmere 291 m2, orná pôda, č. 2386 o výmere 561 m2, vinica, č. 2387
o výmere 579 m2, orná pôda, č. 2388 o výmere 489 m2, orná pôda, č. 2390 o výmere 629 m2, vinica, č. 2391
o výmere 489 m2, orná pôda, č. 2392 o výmere 626 m2, orná pôda, č. 2393 o výmere 270 m2, orná pôda, č. 2394
o výmere 252 m2, vinica, č. 2395 o výmere 529 m2, vinica, č. 2396/1 o výmere 309 m2, vinica, č. 2396/2 o výmere
924
m2, vinica, č. 2398 o výmere 554 m2, orná pôda, č. 2399 o výmere 489 m2, vinica, č. 2400/1 o výmere
2
263 m , orná pôda, č. 2400/2 o výmere 263 m2, orná pôda, č. 2401 o výmere 435 m2, vinica, č. 2402 o výmere
471 m2, orná pôda, č. 2403 o výmere 489 m2, orná pôda, č. 2404 o výmere 489 m2, orná pôda, č. 2405 o výmere
1 000 m2, orná pôda, č. 2406 o výmere 960 m2, vinica, č. 2407 o výmere 252m2, orná pôda, č. 2408
o výmere 216 m2, orná pôda, č. 2409/1 o výmere 479 m2, orná pôda, č. 2409/2 o výmere 2 406 m2, orná pôda, č.
2410 o výmere 514 m2, vinica, č. 2411 o výmere 514 m2, vinica, č. 2412
o výmer e 1 468 m2, orná pôda, č.
2413 o výmere 2 129 m2, orná pôda, č. 2414 o výmere 475 m2, vinica, č. 2415 o výmere 230 m2, orná pôda, č.
2416 o výmere 324 m2, orná pôda, č. 2417 o výmere 428 m2, orná pôda, č. 2418 o výmere 525 m2,orná pôda, č.
2419 o výmere 471 m2, orná pôda, č. 2420/1 o výmere 482 m2, orná pôda, č. 2420/2 o výmere 482 m2, orná
pôda, č. 2421 o výmere 7 909 m2,trvalý trávny porast, č. 2593 o výmere 40 121 m2, trvalý trávny porast, č. 2594
o výmere 2 370 m2, orná pôda, č. 2595 o výmere 1 521 m2, orná pôda, č 2596 o výmere 2 568 m2, orná pôda, č.
2600 o výmere 1 306 m2, orná pôda, č. 2601 o výmere
996 m2, orná pôda, č. 2602 o výmere 791 m2,orná
2
pôda, č. 2662 , o výmere 432 m , orná pôda, č. 2663 o výmere 813 m2, orná pôda, č. 2664 o výmere 539 m2,
orná pôda, č. 2665 o výmere 248 m2, orná pôda, č. 2666 o výmere 1 424 m2, orná pôda, č. 2668 o výmere 1 173
m2, orná pôda, č. 2669/1 o výmere 773 m2, orná pôda, č. 2671/1 o výmere 648 m2,orná pôda, č. 2671/2 o výmere
324 m2, orná pôda, č. 2671/3 o výmere 327 m2, orná pôda, č. 2672 o výmere
669 m2, orná pôda, č. 2673
2
2
o výmere 633 m , orná pôda, č. 2674 o výmere 1 367 m , orná pôda, č. 2675o výmere 403 m2, orná pôda, č.
2676 o výmere 395 m2, orná pôda, č. 2677 o výmere 338 m2, orná pôda, č. 2678 o výmere 1 104 m2, orná pôda,
č. 2679 o výmere 1 338 m2, orná pôda, č. 2680 o výmere
1 288 m2, orná pôda, č. 2681 o výmere 917 m2, orná
2
pôda, č. 2682 o výmere 421 m , orná pôda, č. 2683 o výmere
723 m2, orná pôda, č. 2684 o výmere 2 708 m2,
2
orná pôda, č. 2685 o výmere 3 172 m , orná pôda, č. 2686 o výmere 3 244 m2, orná pôda, č. 2688 o výmere 525
m2, orná pôda, č. 2690 o výmere 572 m2, orná pôda, č. 2691 o výmere 1 626 m2, orná pôda, č. 2692 o výmere 1
827 m2, orná pôda, č. 2693 o výmere 1 852 m2, orná pôda, č. 2695/1 o výmere 705 m2, orná pôda, č. 2695/2
o výmere 702 m2, orná pôda, č. 2696 o výmere 1 424 m2, orná pôda, č. 2697 o výmere 252 m2, orná pôda, č.
2698 o výmere 324 m2, orná pôda, č. 2699 o výmere 662 m2, orná pôda, č. 2700 o výmere
432 m2, orná
2
2
pôda, č. 2701 o výmere 1 316 m , orná pôda, č. 2702 o výmere 1 298 m , orná pôda, 2703 o výmere 1 399 m2,
orná pôda, č 2704 o výmere 1 295 m2, orná pôda, č. 2705 o výmere 1 262 m2, orná pôda, č. 2707 o výmere 651
m2, orná pôda, č. 2708 o výmere 658 m2, orná pôda, č. 2709 o výmere 284 m2, orná pôda, 2710 o výmere 525
m2, orná pôda, č. 2711 o výmere 565 m2, orná pôda, č. 2712 o výmere 414 m2, orná pôda, č. 2713 o výmere
6 229 m2,
orná pôda, č. 2714 o výmere 1 838 m2, orná pôda, č. 2716 o výmere 1 446 m2, orná pôda, č.
2717 o výmere 2 489 m2, orná pôda 2718/1 o výmere 1 068 m2, orná pôda, č. 2718/2 o výmere 3 198 m2, orná
pôda, č. 2719 o výmere 622 m2, orná pôda, č. 2720 o výmere 1 449 m2, orná pôda, č. 2721 o výmere 406 m2,
orná pôda, č. 2722 o výmere 1 284 m2, orná pôda, č. 2724 o výmere 687 m2, orná pôda, č. 2725 o výmere 683
m2, orná pôda, 2726 o výmere 1 194 m2, orná pôda, č. 2727 o výmere 1 173 m2, orná pôda, č. 2728 o výmere
655 m2, orná pôda, č. 2729 o výmere 762 m2, orná pôda, č. 2730 o výmere 651
m2, orná pôda, č. 2731 o
2
2
výmere
802 m , orná pôda, č. 2732 o výmere 716 m , orná pôda, č. 2733 o výmere 655 m2, orná pôda, č.
2734/1 o výmere 709 m2, orná pôda, č. 2734/2 o výmere 705 m2, orná pôda, č. 2735 o výmere 1 360 m2, orná
pôda, č. 2736 o výmere 1 485 m2, orná pôda, č. 2737/1 o výmere 683 m2, orná pôda, č. 2737/2 o výmere 680
m2, orná pôda, č. 2738 o výmere 1 291 m2, orná pôda, č. 2739 o výmere 1 456 m2, orná pôda, č. 2740 o
výmere 701 m2, orná pôda, č. 2741 o výmere 709 m2, orná pôda, č. 2742/1 o výmere 1 061 m2, orná pôda, č.
2742/2 o výmere 1 061 m2, orná pôda, č. 2743 o výmere 1 946 m2, orná pôda, č. 2744 o výmere 2 989 m2, orná
pôda, č. 2745 o výmere
716 m2, orná pôda, č. 2746 o výmere 687 m2, orná pôda, č. 2747/1 o výmere 1 029
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m2, orná pôda, č. 2748 o výmere 1 486 m2,orná pôda, č. 2749 o výmere 1 413
m2, orná pôda, č. 2750
2
2
o výmere 1 575 m , orná pôda, č. 2751 o výmere 1 651 m , orná pôda, č. 2753 o výmere 1 262 m2, orná pôda, č.
2754o výmere 1 180 m2, orná pôda, č. 2755/1 o výmere 608 m2, orná pôda, č. 2755/2 o výmere 607 m2, orná
pôda, č. 2756 o výmere 1 352 m2, orná pôda, č. 2757 o výmere 2 327 m2, orná pôda, č. 2758 o výmere 1 367 m2,
orná pôda, č. 2759 o výmere 471 m2, orná pôda, č. 2760 o výmere 1 183 m2, orná pôda, č. 2761 o výmere 1 593
m2, orná pôda, č. 2762 o výmere 1 651 m2, orná pôda, č. 2763 o výmere 809 m2, orná pôda, č. 2764 o výmere
809 m2, orná pôda, č. 2765 o výmere 946 m2, orná pôda, č. 2766 o výmere 1 615 m2, orná pôda, č. 2767
o výmere 2 647 m2, orná pôda, č. 2768 o výmere 327 m2, orná pôda, č. 2769/1 o výmere 1 493 m2, orná pôda, č.
2769/2 o výmere 1 492 m2, orná pôda, č. 2769/ 3 o výmere 1 496 m2, orná pôda, č. 2770 o výmere 805 m2,
orná pôda, č. 2771o výmere 2 352 m2, orná pôda, 2772/1 o výmere 874 m2, orná pôda, č. 2772/2 o výmere 878
m2, orná pôda, č. 2773 o výmere 946 m2, orná pôda, č. 2774 o výmere 1 047 m2, orná pôda a č. 2775 o výmere
313 m2, orná pôda. Súpisová hodnota: 200,- €.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K011239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihál Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 164 / 27, 935 38 Lok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/375/2018 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/375/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Ján Mihál, nar. 26.6.1980, bytom Hlavná 164/27,
935 38 Lok, podnikajúci pod obchodným menom Ján Mihál, s miestom podnikania Hlavná 164/27, 935 38
Lok, IČO: 51 833719, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 03.01.2019 a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, som
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu.
V Nových Zámkoch 04.02.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K011240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubovský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 0, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/248/2018 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/248/2018
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
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Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/248/2018-32 zo dňa 13.12.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok Jozef Kubovský, nar. 07.03.1975, bytom Mesto Nové Zámky. Zároveň som bola uznesením Okresného
súdu Nitra sp. zn. 27OdK/248/2018-32 zo dňa 13.12.2018 ustanovená do funkcie správcu dlžníka (ďalej len
„dlžník“).
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Jozef Kubovský, nar. 07.03.1975, bytom Mesto Nové Zámky, 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 18.10.2018 a vyhlásenia úpadcu zo dňa 15.01.2018 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: Jozef Kubovský, nar. 07.03.1975, bytom Mesto
Nové Zámky zrušuje.

K011241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Minárik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 135/6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/97/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/97/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:

Ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis nebol zistený žiaden majetok podliehajúci konkurzu.

Tomáš Timoranský, správca

K011242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Kurucová v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírovce 649, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/83/2015 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/83/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Miloš Ágg, správca, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca úpadcu Dana Kurucová v konkurze, narodená
1.11.1965, trvalý pobyt: 95115 Mojmírovce 649, oznamuje veriteľom, v súlade s ustanovením §96 ods. 2-7 zákona
číslo 7/2005Z.z., že správca zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia 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 v čas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu
neprihliada.

K011243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imríšek Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 528 / 54, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1967
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/102/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/102/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Anton Imríšek, nar.: 02.05.1967, trvale bytom: Školská 528/54, 956
05 Radošina, spisová značka: 28OdK/102/2018 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 6.2.2019 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

K011244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariana Havierniková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Nitra, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27K/22/2016 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/22/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov
Ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Mariana Havierniková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra,
týmto v zmysle § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení platnom do 1.3.2017 (ďalej len
ZKR), predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Všeobecná časť
Na základe návrhu dlžníka Mariana Havierniková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra, vyhlásil Okresný súd
v Nitre (ďalej len konkurzný súd), uznesením zo dňa 8.12.2016, č.k. 27K/22/2016, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku dňa 15.12.2016, pod OV č. 240/2016, č. zverejnenia K028321 konkurz na dlžníka Máriana
Havierniková, rodné priezvisko Haličková, narodená 22.5.1986, bytom Mesto Nitra. Súčasne bo ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kontaktné údaje tak, ako je v záhlaví uvedené. Súd otvoril malý konkurz.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vykonal všetky zákonom a uznesením súdu vyžadované skutočnosti. V obchodnom vestníku dňa
20.12.2016, č. OV 243/2016 zverejnil kde a kedy možno nahliadnuť do spisu, č. zverejnenia K028752 a výzvu
zahraničným veriteľom úpadcu, č. zverejnenia K028753.
Dňa 9.1.2017, č. OV 5/2017 zverejnil kontaktné údaje na založený správcovský účet, č. zverejnenia K 000361,
kde sa prijímajú platby v konkurze a na ktorý je súčasne možné pre prípad popretia pohľadávky niektorým
z veriteľov, v zmysle § 32 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, zložiť kauciu
v zmysle odseku 7, písm. b) citovaného paragrafu.
Správca oslovil inštitúcie, ktoré evidujú majetok a vyzval ich na súčinnosť vo veci zisťovania majetku, ktorý by
mohol byť speňažený a použitý na aspoň čiastočné uspokojenie veriteľov. Takto oslovil Úrad geodézia,
kartografie a katastra Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že podľa dokladov, ktoré súd zaslal správcovi ako
prílohy k návrhu na vyhlásenie konkurzu boli uvedené ako adresy bývalého bydliska aj obce Bošáca, Golianovo,
Koniarovce a Liptovská teplá, vyzval správca tieto obce na súčinnosť pri zisťovaní prípadného majetku úpadkyne.
Rovnako vyzval ak Okresné dopravné inšpektoráty v Nitre, Topoľčanoch a v Ružomberku. Ďalej vyzval Daňový
úrad Nitra. Súčasne vyzval Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor, aby k nehnuteľnosť, podiel 1/48 na
domovej nehnuteľnosti, v katastrálnom území Liptovská teplá, ktoré ako vlastníctvo úpadca uviedol v návrhu na
vyhlásenie konkurzu, zapísal poznámku vyhlásenia konkurzu a tým tento majetok zabezpečil. Od katastrálneho
odboru vyžiadal aj údaje o prípadných prevodoch za posledných päť rokov pred vyhlásením konkurzu a to hlavne
na osoby blízke úpadcovi.
Správca mal doručenú odpoveď od Obcí Koniarovce dňa 23.12.2016 a dňa 27.12.2016 od obcí Golianovo a
Liptovská Teplička. Odpovede obcí Koniarovce a Golianovo boli na lustráciu majetku negatívne. Odpoveď od
Obce Liptovská Teplá bola v súlade s údajmi uvedenými v návrhu na vyhlásenie konkurzu. Teda že je úpadkyňa
vlastníčkou podielu 1/48 na nehnuteľnosti vedenej v KÚ Liptovská Teplá, na LV č. 2198, stavba domu so
súpisným číslom 176 na parcele č. 166. Dňa 12.1.2017 bola správcovi doručená odpoveď od Obecného úradu
Bošáca. Odpoveď na zisťovanie majetku bola negatívna. Dňa 28.12.2016 bola správcovi doručená odpoveď od
Centrálneho depozitára cenných papierov. Odpoveď na zisťovanie majetku bola negatívna. Dňa 28.12.2016 bola
správcovi doručená odpoveď od Okresného riaditeľstva policajného zboru v Topoľčanoch, okresného dopravného
inšpektorátu. Odpoveď na zisťovanie majetku bola negatívna. Dňa 2.1.2017 bola správcovi doručená odpoveď od
Okresného riaditeľstva policajného zboru v Ružomberku, okresného dopravného inšpektorátu. Odpoveď na
zisťovanie majetku bola negatívna. Dňa 3.1.2017 bola správcovi doručená odpoveď od Okresného riaditeľstva
policajného zboru v Nitre, okresného dopravného inšpektorátu. Odpoveď na zisťovanie majetku bola negatívna.
Dňa 16.2.2017 bola doručená odpoveď na výzvu zo strany Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. V odpovedi
bol potvrdený nehnuteľný majetok úpadkyne na liste vlastníctva č. 2198 v KÚ Liptovská Teplá. Dňa 28.12.2016
bola správcovi doručená odpoveď od Okresného úradu Ružomberok, katastrálneho odboru. Katastrálny odbor
potvrdil údaje o majetku, vyššie popísaného podielu na domovej nehnuteľnosti a poznámku o konkurze zapísal.
Správca vyzval zamestnávateľa úpadcu, ktorého úpadca v návrhu uviedol, aby začal zrážky z odmeny v rozsahu,
v akom podliehajú exekúcii a tieto ukladal zatiaľ do depozita a po zistení právoplatnosti uznesenia o vyhlásení
konkurzu zadržané sumy poukazoval na správcovský účet, ako zrážky z odmeny a následne zrážal každý mesiac
a zrážku poukazoval na správcovský účet. Vzhľadom na to, že konkurz bol vyhlásený na úpadkyňu bytom Mesto
Nitra, bol tento kontakt tak neurčitý, že nebolo možné úpadkyňu kontaktovať. Preto vyzval zamestnávateľa, aby
oznámil úpadkyni, aby obratom nadviazala so správcom kontakt. Úpadkyňa sa so správcom kontaktovala a od
toho času v prípade potreby spolupracovala a udržiavala telefonický kontakt so správcom.
Dňa 30.1.2017 správca písomne oboznámil úpadkyňu s vyhlásením konkurzu a vyzval ju, aby správcovi oznámila
prípadné zmeny majetkových alebo iných pomerov, oproti návrhu na vyhlásenie konkurzu a oproti stavu
zisťovania v predbežnej správe. Súčasne požiadal úpadkyňu, na operatívne riešenie vecí v konkurze, hlavne
vyjadrenie sa k prihláseným pohľadávkam. Dňa 6.2.2017 bola správcovi doručená odpoveď úpadkyne. Oznámila
kontaktné údaje. Oznámila že v roku 2007 bola živnostníčkou, avšak živnosť zrušila. Zo živnosti nemala žiaden
príjem. Oznámila, že je rozvedená a má vyživovaciu povinnosť voči dvom maloletým deťom. Zaslala Rozsudok
Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom o rozvode. Deti po rozvode boli zverené úpadkyni. Zaslala
Rozsudok Okresného súdu Topoľčany o povinnosti otca prispievať na výživu. Úpadkyňa doložila Uznesenie
Okresného súdu v Novom Meste nad Váhom zo dňa 30.5.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.10.2013,
o schválení zmieru medzi úpadkyňou a bývalým manželom, vo veci vyporiadania BSM. Súčasne úpadkyňa zaslala
aj zmluvu o výpožičke, uzatvorenú medzi ňou a jedným z veriteľov, ktorý pohľadávku prihlásil – Ladislav Habdák.
Úpadkyňa oboznámila správcu aj o tom, že okrem vyššie uvedeného podielu na nehnuteľnosti, prebieha súdne
konanie vo veci dedičstva pod zosnulej podielovej spoluvlastníčky pod B/1. Toto prebiehalo už od roku 2015
a vzhľadom na prítomnosť maloletých detí, muselo prísť k ďalším súdnym konaniam, ktoré sa týkali týchto detí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné Osvedčenie o dedičstve bolo vydané až 14.8.2018. V ten deň nadobudlo právoplatnosť. Správca teda
vyčkal do nadobudnutia právoplatnosti z dôvodu súdneho konania a následne až mohol podiel na nehnuteľnosti,
ktorý vlastnila úpadkyňa, speňažiť.
Dňa 16.2.2017 bola doručená notárska zápisnica o úschove peňazí v sume 1.700,00 €, ktoré majú slúžiť na
uspokojovanie pohľadávok a veriteľov z konkurznej podstaty.
Dňa 5.1.2017 bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa Daňový úrad Nitra. išlo o nezabezpečenú
pohľadávky v celkovej sume 331,93 €. Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok pod č. S/4. Táto
pohľadávka bola postúpená na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.. Okresný súd Nitra prevod pohľadávky
potvrdil uznesením zo dňa 19.3.2018. Toto uznesenia nadobudlo právoplatnosť dňa 8.4.2018.
Dňa 23.1.2017 bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa Ladislav Habdák. Išlo o nezabezpečenú
pohľadávky v celkovej sume 600,00 €. Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok pod č. H/3.
Dňa 30.1.2017 bola správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o.. Išlo
o dve nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 13.698,45 € . Správca pohľadávky zapísal do zoznamu
pohľadávok pod č. E/1,2.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok sa minula dňa 30.1.2017. V lehote určenej na popieranie
pohľadávok všetky prihlásené pohľadávky správca zistil a žiadnu nepoprel ani z časti.
Dňa 20.10.2017 bola správcovi doručená prihláška pohľadávky veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, Praha-Michle. Pohľadávka bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty. Správca zverejnil doručenie prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
v Obchodnom vestníku dňa 26.10.2017, č. OV 205/2017, č. zverejnenia K034529. Išlo o nezabezpečenú
pohľadávku v celkovej sume 12.956,06 €. Správca pohľadávku zapísal do zoznamu pohľadávok pod č. U/5.
Správca pohľadávku v lehote určenej na popieranie pohľadávok nepoprel ani z časti a zistil v plnom rozsahu.
Správca vykonal a zverejnil súpis majetku úpadkyne. Súpis zverejnil v obchodnom vestníku dňa 15.2.2017, č. OV
32/2017, č. zverejnenia K003382. Rovnako správca zverejnil súpis majetku aj v registri úpadcov. Súpis doplnil
dňa 18.9.2018, č. OV 202/2018, č. zverejnenia K 079060. Súčasne pravidelne správca dopĺňal súpis o mesačné
zrážky z odmeny úpadkyne a to až do zastavenia týchto zrážok z dôvodu vyhotovenia konečného rozvrhu.
Speňažovanie majetku :
Úpadkyňa na žiadosť správcu uhradila na správcovský účet sumu 43,00 €. Táto suma bola zložená – speňažená
ešte v čase, keď nebol speňažený žiaden iný majetok, z dôvodu, aby mohol byť účet zriadený a aby mohol
správca vykonávať úkony – poštovné a bankové poplatky
Majetok - Finančná hotovosť zložená do notárskej úschovy úpadkyňou, bol speňažený pripísaním na správcovský
účet dňa 30.3.2017.
Správca vykonával evidenciu a speňažovanie zrážok z odmeny úpadkyne v zmysle § 72 odsek 2 ZoKR. Zrážky
vykonával zamestnávateľ po dohode so správcom a poukazoval na správcovský účet. Výška speňažených zrážok
je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Vzhľadom na to, že konanie vo veci dedičstva vyššie uvedeného trvalo dlho, správca začal vykonávať úkony vo
veci speňaženia - odpredaja už zapísaného podielu na meno úpadkyne a to domovú nehnuteľnosť v katastrálnom
území Liptovská Teplá, okres Ružomberok, na liste vlastníctva číslo 2198, kde sa nachádza nehnuteľnosť –
stavba so súpisným číslom 176 na parcele číslo 166 a je vedená ako rodinný dom. Úpadkyňa bola vedená pod
B/10 ako podielová spoluvlastníčka podielu 1/48. Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
v platnom znení prechádza na ustanoveného správcu oprávnenie nakladať s majetkom úpadcu. Súčasne platí,
pokiaľ sa odpredáva nehnuteľnosť, že v prípade ku ktorému sa viaže zákonné predkupné právo, správca písomne
ponúkne predmet predkupného práva za podmienok ustanovených osobitnými predpismi. Osobitným predpisom
je ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení – Občiansky zákonník, podľa ktorého „Ak sa
spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone
predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov“. Lehota na doručenie reakcie na
ponuku na odkúpenie je podľa už citovaného zákona /2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení
60 dní od doručenia písomnej ponuky. Preto správca listom zo dňa 8.2.2018, ktorý bol expedovaný dňa 9.2.2018,
vyzval všetkých podielových spoluvlastníkov na dotknutej domovej nehnuteľnosti, aby v prípade záujmu písomne
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oznámili, že mienia za správcom odhadnutú cenu podiel odkúpiť ako osoby so zákonným predkupným právom.
Správca odhadol cenu tohto podielu na 700,00 €. Spolu oslovil 10 spoluvlastníkov. Šiestim spoluvlastníkom bola
vykázaná doručenka. Od štyroch sa vrátila nedoručená zásielka. Z toho v jednom prípade „adresát neznámy“
a v troch prípadoch „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“. V jednom prípade podielová spoluvlastníčka
reagovala a prejavila záujem o odkúpenie podielu a to listom zo dňa 16.2.2018. ktorý bol správcovi doručený dňa
27.2.2018. Správca prejav záujmu zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 25.4.2018, č. OV 80/2018, č. zverejnenia
K027580. Na základe uvedeného správca vyžiadal od zástupcu veriteľov záväzný pokyn vo veci odpredaja
dotknutého majetku a to mailom zo dňa 14.5.2018. Zástupca veriteľov uložil správcovi záväzný pokyn a súhlasil
s odpredajom podielu na domovej nehnuteľnosti záujemkyni za súpisovú hodnotu 700,00 €. Súčasne uložil
záväzný pokyn vypracovať Zmluvu o prevode a túto ešte pred podpisom predložiť na schválenie zástupcovi
veriteľov. Na základe záväzného pokynu správca vypracoval Zmluvu o prevode nehnuteľnosti podielovej
spoluvlastníčke. Avšak po podpise tejto zmluvy došlo k ukončeniu dedičského konania, ktoré sa týkalo ďalšieho
nadobudnutého podielu v prospech úpadkyne. Osvedčením o dedičstve zo dňa 14.8.2018, č.k. 12D/243/2015,
Dnot 75/2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.8.2018, nadobudla úpadkyňa popri už jestvujúcej 1/48 –
mine k celku aj ďalšiu časť - 7/240 – tín k celku. Celkom teda má vo vlastníctve úpadkyňa namiesto 5/240 – tín k
celku 12/240 – tín k celku. Správca tento majetok doplnil do zoznamu majetku a súpisovú cenu ďalšieho podielu
odhadol na sumu 980,00 €. Správca opätovne ponúkol všetkým podielovým spoluvlastníkom na odkúpenie celý
zdedený podiel. Stalo sa tak na dedičskom konaní, kde sa podieloví spoluvlastníci vyjadrovali k možnosti
odkúpenia. Všetci odkúpenie odmietli, jedine sestra úpadkyne, podielová spoluvlastníčka pod B/9 opätovne
prejavila záujem. Preto správca opätovne vyžiadal záväzný pokyn od zástupcu veriteľov. Nový záväzný pokyn bol
udelený listom zo dňa 18.10.2018. Správca ho zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 25.10.2018, č. OV 207/2018,
č. zverejnenia K081353. Na základe záväzného pokynu vypracoval Zmluvu o prevode, kde je predmetom prevodu
celý podiel úpadkyne, vrátane novo zdedeného podielu a dohodol sa s nadobúdateľkou, že pôvodne uzatvorená
zmluva sa ruší. Táto zmluva bola platne uzatvorená dňa 12.11.2018. Nadobúdateľka uhradila správcom
odhadnutú cenu aj za tento ďalší podiel. Správca podal na katastrálny odbor návrh na zápis prevodu do listu
vlastníctva. Okresnú úrad Ružomberok, katastrálny odbor vykonal zápis rozhodnutím zo dňa 7.12.2018, č.
V2931/2018.
Tým bol speňažený všetok majetok úpadkyne nasledovne :
Všeobecná podstata
Súpisová hodnota
Vklad úpadcu za účelom úhrady bankových poplatkov a nákladov správcu
43,00 €
Pohľadávka úpadcu, zložená do notárskej úschovy
1700,00 €
Spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome v intraviláne obce Liptovská Teplá, okres Ružomberok v podiele
700,00 €
1/48
Spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome v intraviláne obce Liptovská Teplá, okres Ružomberok v podiele
980,00 €
7/240
Správny poplatok, ktorý zložila nadobúdateľka nehnuteľnosti z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
66,00 €
Zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu poukázaný konkurzným súdom
663,88 €
Zrážka z odmeny úpadcu za od vyhlásenia konkurzu do zrážky za 02/2017 vrátane
352,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 03/2017
91,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 04/2017
86,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 05/2017
89,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 06/2017
88,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 07/2017
89,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 08/2017
98,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 09/2017
130,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 10/2017
90,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 11/2017
100,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 12/2017
120,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 01/2018
118,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 02/2018
68,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 03/2018
85,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 04/2018
98,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 05/2018
160,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 06/2018
125,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 0/72018
160,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 08/2018
175,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 09/2018
146,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 10/2018
157,00 €
Zrážka z odmeny úpadcu za 11/2018
204,00 €
Spolu
6.981,88 €
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Správca v priebehu konkurzu uhrádzal pohľadávky proti podstate, ktoré spočívali v poštovnom, bankových
poplatkoch na správcovskom účte, odmena správcu, správny poplatok z návrhu na vklad pri speňažení
nehnuteľnosti a sprívny poplatok z overenia podpisov a dokladov. Spolu ku dňu spísanie tohto návrhu konečného
rozvrhu činili pohľadávky proti podstate a boli uhrádzané nasledovne :
Dátum
prihlásenia
16.12.2016
27.12.2016
18.1.2017
23.1.2017
30.1.2017
31.1.2017
28.2.2017
13.3.2017
13.3.2017
20.3.2017
28.3.2017
31.3.2017
10.4.2017
30.4.2017
3.5.2017
3.5.2017
3.5.2017
31.5.2017
30.6.2017
17.7.2017
31.7.2017
2.8.2017
31.8.2017
30.9.2017
16.10.2017
31.10.2017
30.11.2017
22.12.2017
31.12.2017
31.1.2018
9.2.2018
14.2.2018
28.2.2018
31.3.2018
30.4.2018
31.5.2018
30.6.2018
17.7.2018
31.7.2018
31.8.2018
30.9.2018
31.10.2018
7.11.2018
12.11.2018
12.11.2018
12.11.2018

Právny dôvod

Veriteľ

Poštovné-a počiatočné výzvy
Sl. Pošta
Poštovné-1. správa na súd
Sl. Pošta
Poštovné-2. správa na súd
Sl. Pošta
Poštovné-PPP 4Q/2016
Sl. Pošta
Poštovné-3. správa na súd + výzva úpadkyni
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-4. správa na súd + zaslanie zoznamu pohľadávok k
Sl. Pošta
2.3.2017
Bankové poplatky - za výber hotovosti na úhradu nákladov
SLSP
správcu
Poštovné-zaslanie zápisníc z 1. sch ver a 1. zas ZV na súd,
Sl. Pošta
zaslanie výzvy zamestnávateľovi na poukázanie zrážok
Poštovné-výzva notárke na poukázanie úschovy
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-PPP 1Q/2017
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za výber hotovosti na úhradu nákladov
SLSP
správcu
Súdom priznaná odmena správcu do 1. sch. veriteľov
správca
Bankové poplatky - za bankový prevod odmeny správcu do 1.
SLSP
sch. ver.
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-PPP 2Q/2017
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-odpoveď na výzvu súdu zo dňa27.6.2017
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-PPP 3Q/2017
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné - Odpoveď na výzvu súdu zo dňa23.11.2017
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-ponuka podielovým spoluvlastníkom na odkúpenie Sl. Pošta
Bankové poplatky - za výber hotovosti na úhradu nákladov
SLSP
správcu
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-zaslanie zmlúv na podpis nadobúdateľke
Sl. Pošta
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
Poštovné-zaslanie
nových
zmlúv
na
podpísanie
Sl. Pošta
nadobúdateľka
Správny poplatok - Overenie podpisu správcu na zmluve o Mesto
prevode podielov
levice
Správny poplatok - z návrhu na zápis do kn - nákup kolkov- Pošta
kolok odoslaný na OÚ Ružobmerok, katastrálny odbor
Levice
Poštovné-zaslanie návrhu na vklad vlastníckeho práva na
Sl. Pošta
Okresný úrad Ružomberok

Poradie
uspokojenia
§ 87
C
C
C
C
C
E
E

Prihlásená
pohľadávka
v€
16,30
1,90
1,90
1,45
3,80
2,34
2,50

Uspokojená
pohľadávka
v€
16,30
1,90
1,90
1,45
3,80
2,34
2,50

C

3,95

3,95

E

2,00

2,00

C

5,45

5,45

C
E
C
E

1,45
2,50
1,25
2,50

1,45
2,50
1,25
2,50

E

2,00

2,00

A

663,88

663,88

E

2,00

2,00

E
E
C
E
C
E
E
C
E
E
C
E
E
C

2,50
2,50
1,45
2,50
1,45
2,50
2,50
1,45
2,50
2,50
1,45
2,50
2,50
19,00

2,50
2,50
1,45
2,50
1,45
2,50
2,50
1,45
2,50
2,50
1,45
2,50
2,50
19,00

E

3,00

3,00

E
E
E
E
E
C
E
E
E
E

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,35
2,50
2,50
2,50
2,50

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,35
2,50
2,50
2,50
2,50

C

1,90

1,90

A

8,00

8,00

A

66,00

66,00

C

2,15

2,15
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30.11.2018
13.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.1.2019
Spolu
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Bankové poplatky - za výber v hotovosti
SLSP
E
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
E
Poštovné-zaslanie kompletnej platne uzatvorenej zmluvy
Sl. Pošta C
nadobúdateľka
Poštovné-zaslanie
výzvy
na
zastavenie
zrážok
Sl. Pošta C
zamestnávateľovi
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
E
Bankové poplatky - za vedenie účtu
SLSP
E

Deň vydania: 07.02.2019
3,00
2,50

3,00
2,50

2,15

2,15

1,90

1,90

2,50
2,50
884,92

2,50
2,50
884,92

Správca spracúval prihlášky veriteľov tak, ako ich postupne prihlasovali. Spolu prihlásili v základnej prihlasovacej
lehote svoje pohľadávky 3 veritelia v pošte 4 pohľadávky v celkovej sume 14.630,38 €. Po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty prihlásil svoju pohľadávku 1 veriteľ v celkovej sume 12.956,06 €. Spolu teda boli prihlásené
pohľadávky v celkovej sume 27.586,44 €. Všetky pohľadávky boli nezabezpečené. Správca zistil pohľadávky
v sume 27.586,44 € a nepoprel žiadnu.
Veritelia prihlasovali a správca zistil pohľadávky nasledovne :
Veriteľ/ č. pohľadávky
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
E/1,2

Prihlásené
pohľadávky
13.233,71 €
464,74 €

Ladislav Habdák
600,00 €
H/3
Slovenská konsolidačná, a.s.
331,93 €
S/4
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s.
12.956,06 €
U/5

nezabezpečené Popreté
pohľadávky
0,00 €
13.698,45 €
0,00 €

Zistené
pohľadávky
13.233,71 €
464,74 €

nezabezpečené

600,00 €

0,00 €

600,00 €

600,00 €

331,93 €

0,00 €

331,93 €

331,93 €

12.956,06 €

0,00 €

12.956,06 €

12.956,06 €

13.698,45 €

Rozvrhová časť konečného rozvrhu pre všeobecnú podstatu
V rozvrhovej časti správca vychádzal zo všeobecnej podstaty. V zmysle § 95 odsek (1) „Nezabezpečené
pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý
zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené
pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky“.
Všetky pohľadávky proti všeobecnej podstate sa uspokojovali len zo všeobecnej podstaty v zmysle § 87 ZKR,
nakoľko žiaden veriteľ si neprihlásil zabezpečené pohľadávka a nebol zistený žiaden majetok v osobitnej
podstate. Uspokojované boli v poradí v zmysle § 87 odsek 2 ZKR.
Jednotlivé pohľadávky proti všeobecnej podstate sú nasledovné :
·

·

·

Poštové služby spolu
72,70 €
o z toho poštové služby do spísania návrhu konečného rozvrhu
€
o z toho predpokladané poštovné do skončenia konkurzu
€
Bankové poplatky na správcovskom účte spolu
85,34 €
o z toho bankové poplatky do spísania návrhu konečného rozvrhu
€
o z toho predpokladané bankové poplatky do skončenia konkurzu
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľností spolu
74,00 €
o Z toho - Správny poplatok - z návrhu na zápis do KN odoslaný na

OÚ Ružomberok, katastrálny odbor

o

72,70
0,00

74,34
11,00 €

66,00 €

Overenie podpisu správcu na Zmluve o prevode nehnuteľností
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Súdny poplatok za konkurzné konanie podľa zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení – o súdnych
poplatkoch, položka č. 5, písm. c), s použitím § 7 odsek 11, 7a 0,2% z výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, t.j. zo sumy (6.981,88 € zaokrúhlené §7 odsek 11 na 6.981 € )
činí sumu 13,962 €, zaokrúhlené podľa § 7a na sumu
13,50 €
Odmena správcu
o do prvej schôdze veriteľov na základe uznesenia konkurzného súdu zo dňa zo dňa 28.3.2017
663,88 €
o Odmena správcu z výťažku ( § 43 ZKR ) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej
podstata (§ 87 odsek 2 pís. a/ ZKR a § 20 vyhlášky č665/2005 Z.z.), vypočítaná za speňaženie
finančnej hotovosti zloženej v notárskej úschove, mesačných zrážok z odmeny úpadcu,
speňaženie podielov na nehnuteľnostiach ( bez vkladu úpadcu za účelom úhrady bankových
poplatkov a nákladov správcu, bez správneho poplatku, ktorý zložila nadobúdateľka nehnuteľnosti
z návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, bez zloženého preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu poukázaný konkurzným súdom) teda počítaná zo sumy
speňaženia všeobecnej podstaty celkom (6.981,88-43,00-66,00-663,88 = 6.209,00) spolu činí
sumu
631,26 €

Z toho :

§

Výťažok zo speňaženia finančnej hotovosti :
1.700,00 €

Náklady speňaženia k tejto súpisovej zložke majetku:

0,00 €

Výťažok zo speňaženie po odčítaní nákladov =

1.700,00 €

odmena podľa § 20 odsek 2 vyhlášky 1 % zo sumy výťažku =

§

17,00 €

výťažok zo speňaženia zrážok zo mzdy :
2.829,00 €

náklady speňaženia k tejto súpisovej zložke majetku:

0,00 €

výťažok zo speňaženie po odčítaní nákladov =

2.829,00 €

odmena podľa § 20 odsek 4, s odvolaním sa na odsek 1 písm. c) vyhlášky 14 % zo sumy výťažku
nad 330,00 eura (2829 : 100x14=)

§

396,06 €

výťažok zo speňaženia nehnuteľností ( 700,00+980,00 =1.680,00 €)

náklady speňaženia k tejto súpisovej zložke majetku (už odpočítaní, resp. nezapočítané do výťažku ) :
0,00 €
výťažok zo speňaženie po odčítaní nákladov =

1.680,00 €

odmena podľa § 20 odsek 1 písm. c) vyhlášky 14 % zo sumy výťažku
nad 330,00 eura (1680,00 : 100x14=)

235,20 €

Odmena zo speňaženia spolu

631,26 €

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

185

Obchodný vestník 27/2019

§

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Vypočítaná odmena sa neupravuje podľa § 16 odsek 2 vyhlášky, nakoľko ukončeniu do
18 mesiacov os vyhlásenia konkurzu bránilo súdne konanie o dedičskom podiele.

Spolu pohľadávky proti všeobecnej podstate činia sumu 1.540,68 €. Z toho už uhradená je suma 884,92 €
a po schválení konečného rozvrhu zostáva uhradiť sumu 655,76 €.
Na rozdelenie medzi veriteľov zostáva suma (6.981,88 – 1540,68 € =) 5.441,20 €. Suma určená na uspokojenie
činí zo zistených pohľadávok 19,72418 % (% uspokojenia veriteľov).
Tabuľka rozdelenia medzi veriteľov:
Veriteľ/
pohľadávky

č.

Zistené
nezabezpečené
pohľadávky

EOS
KSI 13 233,71 €
Slovensko, s.r.o.
464,74 €
Ladislav Habdák 600,00 €
Slovenská
331,93 €
konsolidačná, a.s.
UniCredit Bank SZ
12 956,06 €
SK, a.s.
Spolu
27 586,44 €

Pohľadávky
na
Pomerná
Zistené nezabezpečené
%
z
celkových
pomerné uspokojenie
uspokojenia
pohľadávky spolu
zistených pohľadávok
celkom
pohľadávky

600,00 €

13 233,71 €
464,74 €
600,00 €

47,97179%
1,68467%
2,17498%

2 610,24 €
91,67 €
118,35 €

331,93 €

331,93 €

1,20324%

65,47 €

12 956,06 €

12 956,06 €

46,96532%

2 555,48 €

27 586,44 €

27 586,44 €

100,00000%

5 441,20 €

13 698,45 €

suma
z

Záver :
Pokiaľ dôjde k ďalšiemu speňaženiu po vypracovaní tohto návrhu až do skončenia konkurzu, rozdelí sa
speňažená čiastka, po odčítaní pohľadávok proti podstate, ktoré vzniknú v rovnakej lehote, medzi jednotlivých
veriteľov podľa vyššie uvedeného % uspokojenia.
V zmysle § 98 odsek 1 a v zmysle § 101 odsek 1 ZKR správca predkladá zástupcovi veriteľov na
schválenie konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov. Na schválenie konečného rozvrhu pre
nezabezpečených veriteľov správca určuje zástupcovi veriteľov lehotu 20 dní odo dňa zverejnenia
konečného rozvrhu v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol
konečný rozvrh v obchodnom vestníku zverejnený a posledným dňom lehoty je dvadsiaty deň vrátane.
V Leviciach dňa 4.2. 2019
JUDr. Jozef Majorán, správca

K011245
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/82/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
(3)Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde.
(4)Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje.
Zistenie popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi
preukázané.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 27.11.2018.
Správcovi bola do kancelárie doručená prihláška dvoch nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ :
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1
Právny
dôvod

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
Celková suma
15.989,76 €
10.107,96 €
4.395,16 €
4,36 €
XX
30.497,24 €
Zmluvy o poskytnutí flexihypotéky na refinancovanie reg.č. 001/163420/11-001/000 zo dňa 11.4.2011 (ďalej len "Zmluva").
Pohľadávka veriteľa zo Zmluvy je vyčíslená k rozhodnému dňu 30.9.2018. V kolónke prihlášky č. 30 Poplatok z omeškania sú
uplatnené nezaplatené poplatky v zmysle Zmluvy.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom V/4.
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K011246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Virágová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 298, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/90/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/90/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Mária Virágová, nar. 03.06.1943, bytom 935 52 Šarovce 298 (ďalej ako
„dlžník“), sp.zn.: 23OdK/90/2018 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 20.08.2018, ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov
dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe uvedených
skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Mária Virágová, nar. 03.06.1943, bytom 935 52 Šarovce 298,
vedený pod sp.zn.: 23OdK/90/2018, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 04.02.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K011247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Marušinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňa 259, 951 05 Paňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/352/2018 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/352/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Ing. Pavel Marušinec, nar. 22.04.1976, bytom 951 05 Paňa 259 (ďalej ako
„dlžník“), sp.zn.: 31OdK/352/2018 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 10.08.2018, z vyjadrenia dlžníka zo dňa 21.11.20188, ako aj na základe
výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe uvedených skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. Pavel Marušinec, nar. 22.04.1976, bytom 951 05 Paňa
259, vedený pod sp.zn.: 31OdK/352/2018, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 04.02.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K011248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anemo, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerešňová 223/45A, 955 01 Topoľčany - Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 489 629
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/6/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/6/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Anemo, s.r.o., so sídlom Čerešňová 223/45A, 955 01 Topoľčany Veľké Bedzany, IČO: 45 489 629 (ďalej ako „úpadca“), vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.
32K/6/2018 v súlade s ustanovením § 96 v súvislosti s § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) vyhotovujeme konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty:
A. Všeobecné ustanovenia
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 32K/6/2018 zo dňa 02.08.2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 154/2018 zo dňa 10.08.2018, súd rozhodol o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok a ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra,
IČO: 47 982 586, do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu.
V základnej prihlasovacej lehote si do konkurzu prihlásili svoje pohľadávky dvaja nezabezpečení veritelia spolu vo
výške 1.185,00 €. Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si u správcu neprihlásili svoje pohľadávky žiadni
veritelia. Po preskúmaní doručených prihlášok správca nepoprel žiadnu pohľadávku. Celkovo tak výška zistených
pohľadávok uspokojovaných nezabezpečených veriteľov v konkurze predstavuje spolu sumu 1.185,00 €.
Dňa 12.11.2018 sa konala schôdza veriteľov, avšak nakoľko, že sa tejto schôdze veriteľov nezúčastnil žiaden z
prihlásených veriteľov, a teda ani jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať, prvá schôdza veriteľov
nebola uznášaniaschopná. V zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 ZKR, ak prvá schôdza veriteľov nie je
uznášaniaschopná alebo nezvolí veriteľský výbor, pôsobnosť veriteľského výboru až do riadneho zvolenia
veriteľského výboru vykonáva súd. S ohľadom na uvedené, tak pôsobnosť veriteľského výboru v súlade
s ustanovením § 39 ods. 1 ZKR vykonáva súd.
B. Rozvrh výťažku
I. Speňažovanie majetku
Majetok všeobecnej podstaty zapísaný do súpisu v priebehu konkurzu bol speňažený spolu za sumu 8.500,00 €
nasledovne:
P. č.
1.
2.

Opis súpisovej zložky
Zodporovaný právny úkon – vrátenie peňažného plnenia
Zodporovaný právny úkon – vrátenie peňažného plnenia
SPOLU

Výťažok
4500,00 €
4000,00 €
8500,00 €

II. Pohľadávky proti podstate
Správca oznámil nezabezpečeným veriteľom zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate ako aj zámer
zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty oznamom zverejneným v Obchodnom vestníku č. 229/2018 zo dňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28.11.2018 pod zn. K091088. V lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia neboli u správcu podané
žiadne námietky.
Z výťažku všeobecnej podstaty určeného na rozvrh nezabezpečeným veriteľom sa odpočítavajú pohľadávky proti
podstate priradené ku všeobecnej podstate spolu vo výške 5.316,05 €.
III. Odmena správcu z výťažku konečného rozvrhu
Výpočet odmeny správcu z výťažku je nasledovný: suma získaná uplatnením odporovacieho práva u povinnej
osoby správcom vo výške 8.500,00 € x 25% = 2.125,00 € bez DPH, t.j. 2.550,- € s DPH nakoľko správca je
platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Odmena správcu z výťažku konečného rozvrhu tak je vo výške 2.550,00 €.
IV. Rozdelenie výťažku medzi nezabezpečených veriteľov
Súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorších predpisov predstavuje sumu vo výške 17,00 €.
Popis
Hrubý výťažok
Pohľadávky proti všeobecnej podstate (vrátane odmeny zo speňaženia a budúcich pohľadávok proti všeobecnej podstate)
Súdny poplatok za konkurzné konanie
Čistý výťažok

EUR
8500,00
-5316,05
-17,00
3166,95

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty po odpočítaní priradených pohľadávok proti podstate je 3.166,95 €.
Sumu určenú na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 3.166,95 € navrhujeme rozdeliť medzi
veriteľov pomerne podľa výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok s prihliadnutím na ust. § 95 ods. 2 a 3
ZKR nasledovne:
P.č.
1.
2.

Veriteľ
Juraj Nedeľka
Spevár spol. a Partnerr, s.r.o.
SPOLU

Zistená pohľ.
585,00 €
600,00 €
1185,00 €

Uspokojenie
585,00 €
600,00 €
1185,00 €

Týmto určujeme veriteľskému výboru lehotu 15 dní odo dňa doručenia tohto návrhu na jeho schválenie.
Návrh konečného rozvrhu výťažku bude zároveň v skrátenom znení zverejnený v Obchodnom vestníku.
Správca zároveň vyzýva veriteľov úpadcu, aby mu v uvedenej lehote oznámili svoje čísla účtov a variabilné
symboly, na ktoré má správca rozvrhnutý výťažok zaslať.
LEGES Recovery k.s., správca

K011249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Szücsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petöfiho 59/1, 946 19 Číčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/28/2016 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/28/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: Alžbeta Szücsová, nar. 17.09.1961,
bytom Petöfiho 59/1, 949 01 Nitra (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje,
že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Sídlo: Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká republika
Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

730,15 eur
2
Neuplatnené
4/1-4/2
18.06.2018

V Nitre, dňa 04.02.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K011250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO VII. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Konkurzný súd:

Okresný súd Nitra

Sp. zn. súdneho spisu:

31K/19/2017

Sp. zn. správcovského spisu:

31K/19/2017 S1731

Úpadca:
36 561 380 (ďalej len „Úpadca“)

Hoeckle s.r.o. sídlo: Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO:

Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova
trieda 9, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR
pod č. S1731 (ďalej len „Správca“)
Dátum zasadnutia:

18.01.2019 o 10.00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej len
„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“) (hlasovanie per rollam)
2. DPP s.r.o., so sídlom Železničná 555/2, 935 23 Rybník, IČO: 36 819 573 (ďalej len „DPP s.r.o.“)
(hlasovanie per rollam)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Ing. Alena Polomčáková (hlasovanie per rollam)
Predmet hlasovania: Hlasovanie o žiadosti správcu o udelenie súhlasu s predajom zo dňa 09.01.2019
I.
Predseda veriteľského výboru otvoril siedme zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané v zmysle § 38
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“) Správcom Úpadcu na deň 18.01.2019 o 10.00 hod.
Predseda veriteľského výboru ďalej v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko sú na zasadnutí veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomní všetci
členovia veriteľského výboru, ktorí doručili Správcovi do začiatku zasadnutia veriteľského výboru riadne vyplnené
a podpísané hlasovacie lístky (t.j. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., DPP s.r.o. a Ing. Alena
Polomčáková).
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že dňa 09.01.2019 mu bola zo strany Správcu prostredníctvom
emailu a tiež do dátovej schránky doručená Žiadosť správcu o udelenie súhlasu s predajom zo dňa 09.01.2019
(ďalej len „Žiadosť“), v zmysle ktorej Správca požiadal o udelenie súhlasu s predajom hnuteľných vecí bližšie
špecifikovaných v Žiadosti v prospech záujemcov, ktorí sa zapojili do III. kola verejného ponukového konania
vyhláseného zverejnením výzvy Správcu v Obchodnom vestníku č. 238/2018 zo dňa 11.12.2018 (K094331).
Predseda veriteľského výboru preto skonštatoval, že predmetom tohto zasadnutia veriteľského výboru je
hlasovanie o udelení súhlasu s predajom hnuteľných vecí špecifikovaných v Žiadosti v prospech subjektov
označených v Žiadosti, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Predseda veriteľského výboru ďalej tiež skonštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru boli riadne
oboznámení s obsahom Žiadosti, nakoľko táto im bola doručená emailom rovnako dňa 09.01.2019. Predseda
veriteľského výboru ďalej tiež poznamenal, že všetci členovia veriteľského výboru boli upovedomení o tom, že
v záujme hospodárnosti možno v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR hlasovať aj per rollam zaslaním hlasovacieho
lístku Správcovi, a to najneskôr do dňa 18.01.2019 do 10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
II.
Predseda veriteľského výboru pre úplnosť uviedol, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby
hlasovali o návrhu na prijatie nasledovného uznesenia:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO:
36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) súhlasí, aby správca LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 uzatvoril kúpne zmluvy na predaj nasledovných hnuteľných vecí
Úpadcu zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
199/2017 dňa 18.10.2017 (K032758) a v Obchodnom vestníku č. 215/2018 zo dňa 08.11.2018 (K085310),
s nasledovnými záujemcami, ktorí ponúkli za tieto najvyššiu navrhovanú kúpnu cenu:

Identifikácia víťaza
číslo položky zo súpisu všeobecnej podstaty

Výška víťaznej
cenovej ponuky
cena
bez cena
DPH
DPH

s

9
Ideology s.r.o.
Strojové zariadenie ZEISS PRISMO – merací Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
prístroj
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
14 000,00 € 16 800,00 €
10
WAMP, s.r.o.
Strojové zariadenie WEISSER UNIVERTOR AE – Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská
CNC opracovací stroj 177055008
republika, IČO: 36 432 717
1 500,00 € 1 800,00 €
11
ENGINEX spol. s r.o. Košice
Strojové zariadenie BERCO RTM 225A ES - Kukučínova 23, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO:
kovoobrábací stroj 556B
31 666 418
5 000,00 € 6 000,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16
PC zostava

WAMP, s.r.o.
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská
republika, IČO: 36 432 717
1,00 €

1,20 €

23
Dochádzkový systém SALTO

WAMP, s.r.o.
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská
republika, IČO: 36 432 717
10,00 €

12,00 €

24
Kompresor AIR-MASTER AM18

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
500,00 €

600,00 €

25
Manipulačné rameno Martech 125kg

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
400,00 €

480,00 €

26
Manipulačná traverza na sudy

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
50,00 €

60,00 €

27
Vyklápací vozík na triesky

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
30,00 €

36,00 €

28
Odkvapkávacie vane na sudy s olejom

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
20,00 €

24,00 €

Po preskúmaní hlasovacích lístkov členov veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru konštatuje, že
výsledkom hlasovania je:
Hlasovanie:
Za:
Polomčáková)

3

hlasy (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., DPP s.r.o., Ing. Alena

Proti:

0

hlasov

Zdržal sa:

0

hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53
Klasov, IČO: 36 561 380 (ďalej len „Úpadca“) súhlasí, aby správca LawService Recovery, k.s., so sídlom
správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 uzatvoril kúpne zmluvy na predaj nasledovných
hnuteľných vecí Úpadcu zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 199/2017 dňa 18.10.2017 (K032758) a v Obchodnom vestníku č. 215/2018 zo dňa
08.11.2018 (K085310), s nasledovnými záujemcami, ktorí ponúkli za tieto najvyššiu navrhovanú kúpnu
cenu:

Identifikácia víťaza
číslo položky zo súpisu všeobecnej podstaty

Výška víťaznej
cenovej ponuky
cena
bez cena
DPH
DPH

s

9
Ideology s.r.o.
Strojové zariadenie ZEISS PRISMO – merací Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
prístroj
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
14 000,00 € 16 800,00 €
10
WAMP, s.r.o.
Strojové zariadenie WEISSER UNIVERTOR AE – Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská
CNC opracovací stroj 177055008
republika, IČO: 36 432 717
1 500,00 € 1 800,00 €
11
ENGINEX spol. s r.o. Košice
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Strojové zariadenie BERCO RTM 225A ES - Kukučínova 23, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO:
kovoobrábací stroj 556B
31 666 418
5 000,00 €

6 000,00 €

16
PC zostava

WAMP, s.r.o.
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská
republika, IČO: 36 432 717
1,00 €

1,20 €

23
Dochádzkový systém SALTO

WAMP, s.r.o.
Sama Chalúpku 615/4, 029 01 Námestovo, Slovenská
republika, IČO: 36 432 717
10,00 €

12,00 €

24
Kompresor AIR-MASTER AM18

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
500,00 €

600,00 €

25
Manipulačné rameno Martech 125kg

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
400,00 €

480,00 €

26
Manipulačná traverza na sudy

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
50,00 €

60,00 €

27
Vyklápací vozík na triesky

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
30,00 €

36,00 €

28
Odkvapkávacie vane na sudy s olejom

Ideology s.r.o.
Hrobákova 1639/15, 851 02 Bratislava – mestská časť
Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50 226 683
20,00 €

24,00 €

III.
Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia
veriteľského výboru a z tohto dôvodu zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 18.01.2019

_______________________________________________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
zastúpený
Mgr. Ondrej Kolárik
predseda veriteľského výboru

Príloha:
Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu zo dňa 09.01.2019
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru na zasadnutí veriteľského výboru – UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovací lístok člena veriteľského výboru na zasadnutí veriteľského výboru – DPP s.r.o.
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru na zasadnutí veriteľského výboru – Ing. Alena Polomčáková

K011251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jašíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alexyho 24, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/138/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/138/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníčky Eva Jašíková nar.04.02.1978, bytom Alexyho č.24, 949
11 Nitra, v súlade s §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 04.02.2019

JUDr.Peter Bojda

K011252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Trnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo 561, 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/364/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/364/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Trnka nar.11.10.1954, bytom 941 32 Semerovo
561 v súlade s ust.§167j Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje oznam,
že dlžník nevlastní žiaden majetok.
V Nitre, dňa 04.02.2019

JUDr.Peter Bojda

K011253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kinczerová Emerencia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 3420 / 38, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/122/2018 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/122/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Emerencia Kinczerová, nar. 28.09.1952, bytom Sládkovičova 3420/38,
947 01 Hurbanovo - Bohatá, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
30OdK/122/2018 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto zverejnenia nebol
zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa ustanovenia § 167j
ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní.
Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K011254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Juriga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenica nad Hronom 90, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/286/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/286/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe
Označenie organizátora a navrhovateľa dražby:
JUDr.Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Koloman Juriga nar.28.08.1945, bytom 943 65 Kamenica
nad Hronom 90, zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti pod č.S1828, so sídlom
kancelárie Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: Advokátska kancelária JUDr.Mária Jakubíková, Fraňa Mojtu 43, 949 01 Nitra
Dátum dražby: 14.03.2018 (štvrtok)
Čas otvorenia dražby: 10:00 hod.
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Čas otvorenia pre účastníkov: 09:30 hod.
Dražba je prístupná i verejnosti. Podmienkou účasti verejnosti na dražbe je zaplatené vstupné vo výške 3,32,-€.
Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.
Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia, vyžaduje sa
úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
1. kolo dražby
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nové Zámky, obec Chľaba, kat.úz.Chľaba,
zapísaná na LV č.2606 ako stavba – rekreačná chata bez súpisného čísla na parc.č.1864/2 v celosti. (Pozemok
nie je súčasťou predmetu dražby).
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na nehnuteľnosti zapísanej na LV č.2606 ako stavba – rekreačná chata neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená
a ani žiadne iné právne povinnosti.
Opis stavu predmetu dražby
Rekreačná chata je prízemný nepodpivničený samostatne stojací objekt s nadzemným podlažím a podkrovím.
V chate sa nachádza:
1.NP – izba, kuchyňa, kúpeľňa, WC
Podkrovie – neukončené, len 1 miestnosť s možnosťou ubytovania, prespania.
Objekt založený na základových pásoch, podmurovka omietaná priemernej výšky do 0,50 m. Krov sedlový
s krytinou z bitúmenového šindľa. Klampiarske konštrukcie strechy, žľaby a zvody. Vonkajšie omietky na báze
umelých hmôt na kontaktnom zateplení fasády. 1x keramický obklad v 1.NP do 1/3 plochy. Objekt je napojený na
rozvod elektrickej energie káblovou prípojkou vedenou na parc.č.1864/1. S prívodom vody sa uvažuje zo studne,
odvedenie odpadových vôd do nádrže pri chate, všetko na pozemku parc.č.1864/1.
Cena predmetu dražby bola zistená znaleckým posudkom č.177/2018 zo dňa 04.12.2018, vyhotoveným
znalcom Ing.Štefanom Motúzom:
8.200,- EUR (slovom: osemtisícdvesto eur)
Najnižšie podanie:
8.200,- EUR (slovom osemtisícdvesto eur)
Dražobník je oprávnený v prípade nepodania najnižšieho podania žiadnym účastníkom dražby znížiť najnižšie
podanie na 80% hodnoty predmetu dražby určenej znaleckým posudkom.
Minimálne prihodenie:
Výška minimálneho prihodenia je 50,-€.
Výška dražobnej zábezpeky:
2.000,- EUR (slovom dvetisíc euro)
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Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti do pokladne organizátora dražby na adrese kancelárie správcu alebo bezprostredne pred začatím
dražby v mieste konania dražby do pokladne organizátora dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet resp.bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu vedeného vo
Fio banke, a.s., č.ú.IBAN: SK 6883300000002201265944, SWIFT kód: FIOZSKBAXXX, názov účtu Koloman
Juriga. Dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad v hotovosti na účet resp. „potvrdenie o bezhotovostnom
prevode finančných prostriedkov“. Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
dražobníka,
c) bankovou zárukou (jej originálom alebo úradne overenou kópiou) v prospech organizátora dražby s výhradou
prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane
vydražiteľom.
Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
- lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet nevydražil,
zloženú dražobnú zábezpeku.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
Platba v hotovosti bezprostredne po skončení dražby k rukám dražobníka resp.bezhotovostným prevodom na
bankový účet vedený vo Fio banke, a.s., č.ú.IBAN: SK 6883300000002201265944, SWIFT kód: FIOZSKBAXXX,
názov účtu Koloman Juriga, do poznámky prosím uviesť cena dosiahnutá vydražením a to najneskôr do 10 dní
odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termíny konania obhliadky predmetu dražby: 27.02.2019 o 15:00 hod. a 07.03.2019 o 15:00 hod.
Obhliadku predmetu dražby možno uskutočniť len po predchádzajúcej dohode s dražobníkom na tel.č.: 0904
925 845 resp. prostredníctvom e-mailovej komunikácie: judr.peterbojda@gmail.com.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby.
Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny dosiahnutej
vydražením), je organizátor dražby povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a
sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby a listín, ktoré osvedčujú jeho vlastnícke
právo písomne potvrdí.
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr.Helena Rozborová, notár, so sídlom Hlavná 1221, 952 01 Vráble
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Poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť
dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu
okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu
alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po
uplynutí tejto lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.
V Nitre, dňa 01.02.2019

JUDr.Peter Bojda

K011255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Fúska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murániho 31/23, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 27K/23/2016S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/23/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Fúska nar.11.12.1988, bytom Murániho č.31/23,
949 11 Nitra v súlade s ust.§ 76 ods.3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje doplnenie majetku všeobecnej podstaty.
Popis
finančné prostriedky – zrážka zo mzdy január 2019

Súpisná hodnota
50,-€

V Nitre, dňa 04.02.2019

Deň a dôvod zapísania
04.02.2019
majetok úpadcu podľa §67 ods.1 písm.b) ZKR

JUDr.Peter Bojda

K011256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárik Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 613, 022 01 Čadca
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/42/2018 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/42/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka:
Michal Bednárik, nar. 08.12.1985, bytom Čadečka 613, podnikajúci pod obchodným menom Michal Bednárik,
s miestom podnikania: Štúrova 1666/5, 022 01 Čadca, IČO: 45 424 209 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 9OdK/42/2018, že v
súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do
zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:
Pohľadávka veriteľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436,
doručená do kancelárie správcu dňa 28.06.2018 prihláškou na celkovú sumu 946,15 € a bola zapísaná
správcom dňa 28.06.2018 do zoznamu pohľadávok veriteľov.
V Martine, dňa 28.01.2019
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka:
Michal Bednárik, nar. 08.12.1985, bytom Čadečka 613, podnikajúci pod obchodným menom Michal Bednárik,
s miestom podnikania: Štúrova 1666/5, 022 01 Čadca, IČO: 45 424 209 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 9OdK/42/2018, že v
súlade s ust. § - u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do
zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:
Pohľadávka veriteľa: Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, doručená do
kancelárie správcu dňa 10.01.2019 prihláškou na celkovú sumu 855,78 € a bola zapísaná správcom dňa
10.01.2019 do zoznamu pohľadávok veriteľov.
V Martine, dňa 28.01.2019
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

K011257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štrkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vojtecha Spanyola 2126/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/253/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/253/2018
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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JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie správcu: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca majetku
úpadcu: Pavol Štrkáč, nar.: 12.09.1961, trvale bytom: Vojtecha Spanyola 2126/12, 010 01 Žilina, týmto v zmysle
ustanovenia § 167n ods. 1 a § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj “ZKR”), vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku vo vlastníctve úpadcu:
Nehnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 22/2019 zo
dňa 31.01.2019 pod K009311:
Popis súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1049 vedeného Katastrálnym odborom
Okresného úradu Bytča, okres Bytča, obec Bytča, katastrálne územie Hliník nad Váhom, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu úpadcu: 1/22:
·
·
·

stavba, popis stavby: rodinný dom, súp. č. 254, postavená na parcele registra „C“, číslo parcely: 562,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 307 m2,
pozemok, parcela registra „C“, číslo parcely: 561, druh pozemku: záhrada, výmera 541 m2,
pozemok, parcela registra „C“, číslo parcely: 562, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera
307 m2,

spoločne ďalej len „súbor“
Súpisová hodnota majetku (súboru): 2000 €
Deň zapísania do súpisu: 24.01.2019
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: § 167h ZKR
Lehota na predkladanie týchto ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu kúpy a výšky ponúkanej sumy, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku do sídla
kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením “KONKURZ” sp. zn. 7OdK/253/2018 – NEOTVÁRAŤ” v lehote
podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná doložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná predložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra nie staršieho ako tri mesiace 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: SK98 0900 0000 0004 2391 1228
VS: 1291961
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť mailom na adrese: birosova@gbirosova.sk.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR, že prihliada sa iba na tie
ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Žilina, dňa 01.02.2019
JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K011258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MERKANTIL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 104 992
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/3/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/3/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: MERKANIL s.r.o.
v konkurze, so sídlom M. R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, IČO: 34 104 992 vylučuje nižšie uvedené súpisové
zložky majetku zo všeobecnej podstaty v konkurze úpadcu, súpis ktorých bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 146/2015 dňa 31.07.2015 (K017011) a v Obchodnom vestníku č. 208/2018 dňa 26.10.2018 (K081869):
Číslo položky
218
220
259

Popis
Developer, 20 l bandaska
Počítač, značka nešpecifikovaná
Developer DARK, 20 l bandaska

260

Emulsil 60N

261

Bandasky s bližšie nešpecifikovaným obsahom

Počet ks Rok výroby Stav opotrebovanosti
5ks
2014
2ks
použité
108 ks
·
·
3 ks
·
·
35 ks
·
·

Súpisová hodnota
50,- EUR
10,- EUR
1,- EUR
1,- EUR
1,- EUR

(ďalej spolu len „Hnuteľné veci“)
Deň vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu: 30.1.2019
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu: Časť Hnuteľných vecí, t.j. Hnuteľná vec pod poradovým č. 259,
č. 260 a č. 261 je v zásade nespeňažiteľným majetkom Úpadcu, nakoľko ide o obdobnú komoditu, ako je
Hnuteľná vec zapísaná pod poradovým č. 218, o ktorú doposiaľ (za cca 3 roky konkurzného konania) nebol
prejavený žiaden záujem. Rovnako je možné tiež dôvodne predpokladať, že všetky Hnuteľné veci s výnimkou
Hnuteľnej veci zapísanej pod poradovým č. 220, sú už po expirácii alebo tesne pred termínom expirácie, a preto
predstavujú pre potenciálnych záujemcov značné riziko. Ďalej je možné tiež konštatovať, že Hnuteľné veci
s výnimkou Hnuteľnej veci pod poradovým č. 220 predstavujú nebezpečný odpad, ktorý by musel Správca,
v prípade, že by nedošlo k ich vylúčeniu zo súpisu všeobecnej podstaty, enviromentálne zlikvidovať, pričom podľa
predbežných zistení by si likvidácia tohto odpadu vyžiadala nemalé náklady rádovo v tisíckach eur, čo by malo
v konečnom dôsledku vplyv na celkové uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Z uvedených dôvodov je preto
možné s vysokou pravdepodobnosťou konštatovať, že náklady na speňaženie Hnuteľných vecí by vysoko
prevýšili možný výťažok z ich speňaženia.
LawService Recovery, k.s., správca

K011259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuliaková Anna, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 3216/11, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1984
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/5/2017 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/5/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU PODLIEHAJÚCEHO KONKURZU:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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SKP, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, zn. správcu: S1359 (ďalej len
„správca“), správca úpadcu: Ing. Anna Hanuliaková, Jaseňová 3216/11 , nar. 27.07.1984 (ďalej len „úpadca“)
vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku podliehajúceho konkurzu.
I. Predmet predaja:
Nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná
úverová banka, a.s., a to:
Byt:
Popis

Štát obec K.ú. č. LV p.č.

Súpisné
číslo

Majetok vo vlastníctve úpadcu - byt č.34,
nachádzajúci sa na ulici 1.mája, Žilina
SR Žilina Žilina 6293 2717/1 834

O.č.
vchodu

Podiel na spoločných častiach
a
spoločných zariadeniach bytového domu

22

455/25318

(ďalej len „byt“).
II. Súťažné podmienky:
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami pokynov a ponukového konania; správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky
predložené ponuky. V prípade, ak budú víťazné ponuky zhodné, dotknutí záujemcovia budú správcom vyzvaní na
zvýšenie ponúk.
Lehota na doručenie ponúk: 30 dní, počnúc dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Oznámenia o ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR a na úradnej tabuli správcu.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 3 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk o čom vyhotoví zápisnicu. Riadne doručené ponuky správca vyhodnotí do 10
pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Správca následne o priebehu a výsledku ponukového konania
informuje zabezpečeného veriteľa, ktorého zároveň požiada o udelenie záväzného pokynu na uzavretie zmluvy
s víťazným záujemcom.
Zábezpeka na kúpnu cenu: 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť najneskôr v lehote na
podávanie ponúk pripísaná na konkurzný účet č. IBAN: SK1309000000005071333593, vedený v SLSP, a.s.,
s označením "3K/5/2017 - ponukové konanie zábezpeka". Ak záujemca zábezpeku riadne nezloží, na jeho
ponuku sa neprihliada. Zábezpeka úspešného záujemcu bude započítaná na úhradu kúpnej ceny. Zábezpeky na
kúpnu cenu zložené neúspešnými záujemcami budú týmto záujemcom vrátené v lehote 10 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.
Uzavretie zmluvy: Správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva k bytu s
lehotou na uzavretie zmluvy 10 dní od doručenia výzvy a súčasne ho vyzve na doplatok neuhradeného zvyšku
kúpnej ceny.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ 3K/5/2017– ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu sídla správcu: SKP, k.s.,
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
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
3. Návrh kúpnej ceny v eurách
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky fotokópia
občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zábezpeky
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zábezpeku.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
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.
Obhliadka bude možná podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi.
Kontakt: office@skpks.sk
SKP, k.s., správca Ing. Anna Hanuliaková

K011260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baluch Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvačany 257, 032 23 Kvačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1983
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/278/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/278/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY:

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Prívesný vozík

stav
ŠPZ: LM933YE, r.v. 2012

súp. hodnota
200,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K011261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlynarčík Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martinček 52, 034 95 Martinček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/119/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/119/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/119/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Doplnenie súpisu majetku konkurznej podstaty
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Vladimír Mlynarčík, nar. 30.11.1969,
bytom Martinček 52, 034 95 Martinček, 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
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 majetok :
·

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Ružomberok, obec : Liptovská Lúžna, Katastrálne územie:
Liptovská Lúžna zapísané na LV č. 1451 a to pozemok zastavané plochy a nádvoria, č. parcely : 1338 vo
výmere 186m2 v podiele ¼ v súpisovej hodnote 500 Eur a ¼ podiel na rodinnom dome – dlhodobo
neobývaný, orientačné a popisné číslo 462 v súpisovej hodnote 400 Eur.

V Martine, dňa 29.01.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K011262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harciník Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 339, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/26/2017 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/26/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 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“ ) z dôvodu, že
správca splnil rozvrh výťažku:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka: Pavol
Harciník, nar. 01.06.1987, bytom Bytovky 339, 013 62 Veľké Rovné, podnikajúci pod obchodným menom:
Pavol Harciník, s miestom podnikania: 013 62 Veľké Rovné, IČO: 44 461 178 týmto v súlade s §§167t
a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 8OdK/26/2017 zo dňa 03.07.2017, publikovanom v Obchodnom vestníku
č. 130/2017 zo dňa 10.07.2017, vedenom Okresným súdom Žilina bol zistený hnuteľný majetok
dlžníka: motorové vozidlo Škoda Octavia 1.9 TDI GLX, E.Č.: BY843AT, pričom správca pri zisťovaní
majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri predložení
návrhu na vyhlásenie konkurzu a vyjadrení orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť hnuteľný majetok bol speňažený v súlade s § 167p ZKR,
Konkurz vedený pod č. 8OdK/26/2017 sa končí z dôvodu, že bol splnený rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty Dlžníka (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: Pavol Harciník, nar. 01.06.1987, bytom Bytovky 339, 013
62 Veľké Rovné, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Harciník, s miestom podnikania: 013 62
Veľké Rovné, IČO: 44 461 178 zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 28.01.2019

K011263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamovičová Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3571/33, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/253/2018 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/253/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K011264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbická 317 / 65, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1992
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/254/2018 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/254/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K011265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chodelka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2201 / 22, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/255/2018 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/255/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K011266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macek Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mokraďská 580 / 24, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/260/2018 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/260/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K011267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Rybárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štamberky 271/1, 013 14 Kamenná Pobuba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/207/2018 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/207/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa dlžníka : Michal Rybárik, nar. 16.07.1979, bytom Štamberky 271/1, 013
14 Kamenná Poruba, do 01.12.2015 podnikajúceho po obchodným menom Michal Rybárik, s miestom podnikania
Kamenná Poruba 271, 013 14 Kamenná Pobuba, IČO: 41 564 448, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so
sídlom Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Žilina, Národná 34, 011 00
Žilina, týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizcácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
a vyhlásenia dlžníka nebol zistený žiadny majetok dlžníka
konkurz vedený pod č. 9OdK/207/2018 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 Michal Rybárik, nar. 16.07.1979,
bytom Štamberky 271/1, 013 14 Kamenná Poruba, do 01.12.2015 podnikajúceho po obchodným menom
Michal Rybárik, s miestom podnikania Kamenná Poruba 271, 013 14 Kamenná Pobuba, IČO: 41 564 448,
vedený Okresným súdom v Žiline pod sp.zn. 9OdK/207/2018 zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
V Martine, dňa 01.02.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K011268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Strkáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/14/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/14/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Boris Strkáč, nar. 01.11.1978, trvale bytom Karpatská 8402/9A,
010 08 Žilina, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods.
4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského
spisu č. 7OdK/14/2019 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas
konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na
adrese Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K011269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1991
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/9/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefína Balážová, nar. 24.10.1991, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: 17. novembra
3215/5D, 022 01 Čadca, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8:00 do 11:00 hod. a od
12:00 do 15:00 hod.
Od 05.02.2019 je miesto nahliadania do spisu nová adresa správcu: 17. novembra 3215/5D, 020 01 Čadca.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K011270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1991
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/9/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/9/2019
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. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Jozefína Balážová, nar. 24.10.1991, trvale bytom Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský
Mikuláš (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 7OdK/9/2019, zo dňa
22.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner Jozefína Balážová, d.o.b.: 24th October 1991, residing
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by
the resolution of the District Court Žilina, No. 7OdK/9/2019 dated 22nd January 2019 bankruptcy was declared on
the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2019 dňa 29.01.2019.
Dňom 30.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 20/2019 on 29th January 2019.
Bankruptcy was declared on 30th January 2019.

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

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

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Májová 1582/22, 022 01 Čadca, Slovensko a v jednom rovnopise na súde,
pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l
ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na
súde. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Májová 1582/22, 022 01 Čadca,
Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency practitioner in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

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

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

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

6. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

9. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
9. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

10. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
10. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the insolvency practitioner by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day
of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents
are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

16. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
16. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Čadci, dňa 04.02.2019
In Čadca, on 4th February 2019
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LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K011271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1991
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/9/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozefína Balážová, nar. 24.10.1991, trvale bytom
Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom
ústave Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180. Kaucia sa skladá
vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre
príjemcu je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Čadci, dňa 04.02.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K011272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 410 / 8, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/295/2018 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/295/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky
p.č. súpisovej
Popis súpisovej zložky
zložky
Pohľadávka voči Tomáš Teniak TENA OIL., ICO:
1
37405519, sídlo: Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin

Právny dôvod zápisu

Banka

Súpisová
hodnota v EUR

Pohľadávka z titulu vystavenej
FA20180012 na základe zmluvy

Účet správy
podstaty

732,16

JUDr. Radovan Birka, správca
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K011273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nickelová Zuzana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 193, 032 11 Svätá Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/20/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., so sídlom kancelárie: Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, správca konkurznej
podstaty Dlžníka Ing. Zuzana Nickelová, nar. 18.12.1983, trvale bytom Svätý Kríž 193, 032 11 Svätý Kríž, do
31.03.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Zuzana Nickelová, s miestom podnikania Svätý
Kríž 193, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 44 885 229, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich
zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si
vopred dohodnúť na tel.: +421 914 100 800, príp. e-mailom: palutka@oddlzovacia.sk
V Žiline dňa 04.02.2019
Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K011274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nickelová Zuzana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 193, 032 11 Svätá Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/20/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/20/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.
Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina z dňa 28.01.2019, sp.
zn.: 9OdK/20/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 04.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ing. Zuzana Nickelová, nar. 18.12.1983, trvale bytom Svätý Kríž 193, 032 11 Svätý Kríž (ďalej len
„Dlžník”).
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Žilina, dated
28.01.2019, file No. 9OdK/20/2019, published in Commercial Gazette on 04.02.2019, the court has declared the
bankruptcy on the estate of the debtor Ing. Zuzana Nickelová, born 18.12.1983, Svätý Kríž 193, 032 11 Svätý
Kríž (hereinafter as the “Debtor”).
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This decision of the District Court Žilina came into force on 05.02.2019. The bankruptcy was declared as of this
date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., Uhoľná
592/2, 010 01 Žilina, Slovenská Republika a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina, Hviezdoslavova 28,
010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn.: 9OdK/20/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“), the
creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., bankruptcy
trustee, Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina, Slovak Republic and in one original to the District court Žilina,
Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 9OdK/20/2019. Applications that will not be
delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will be not
allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
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days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfill the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

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

217

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Application must not be corrected or amended.

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca
Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., bankruptcy trustee

K011275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nickelová Zuzana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Kríž 193, 032 11 Svätá Kríž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rastislav Palutka, LL.M.
Sídlo správcu:
Uhoľná 592/2, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/20/2019 S1832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca dlžníka Ing. Zuzana Nickelová, nar. 18.12.1983, trvale bytom Svätý
Kríž 193, 032 11 Svätý Kríž, do 31.03.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Zuzana Nickelová,
s miestom podnikania Svätý Kríž 193, 032 11 Svätý Kríž, IČO: 44 885 229.
Podľa §32 ods. 7 ZKR oznamuje číslo účtu správy podstaty, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR
v súvislosti s popretím pohľadávky veriteľom.
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu IBAN: SK80 1111 0000 0068 5680
1021
Žilina, 04.02.2019
Mgr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., správca

K011276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrbko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 613/73, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Hrbko, bytom Palúčanská 616/73, 031 01
Liptovský Mikuláš, nar.: 12.06.1985, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
1. Pohľadávka z účtu
Popis veci: Zrážka z príjmu za obdobie 12/2018
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Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 160,15 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 04.02.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s
správca úpadcu

K011277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Ráczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/291/2018 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/291/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis všeobecnej podstaty
Správca
konkurznej
podstaty
dlžníka
Iveta
Ráczová,
nar.
01.09.1963,
Martin,
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejčíková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gabajova 2612/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1969
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/246/2018 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/246/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty úpadca Matejčíková Jana, č.k. 3OdK/246/2018,
Typ súpisovej zložky majetku: Nehnuteľný majetok
Číslo súpisovej položky: 1/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3328, obec Varín, k.ú. Varín, okres Žilina, SR
Parcela č. 1333/1 o výmere 1630 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/36, Súpisová
hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018
Číslo súpisovej položky: 2/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3743, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela č. 1059/1 o výmere 1272 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Parcela č. 1162/1 o výmere 56 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota 20,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018
Číslo súpisovej položky: 3/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2255, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 4941 o výmere 993 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcela č. 4942 o výmere 169 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcela č. 4973 o výmere 1499 m2, druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 49/400,
Súpisová hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018
Číslo súpisovej položky: 4/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3919, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „C“
Parcela č. 1689/5 o výmere 429 m2, druh pozemku: ostatná plocha
Parcela č. 1689/6 o výmere 427 m2, druh pozemku: ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
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Súpisová hodnota majetku: 10,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 5/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3696, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcela č. 1691/2 o výmere 79 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1/2478, Súpisová hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 6/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3692, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „C“
Parcela č. 797 o výmere 958 m2, druh pozemku: záhrada,
Parcela č. 799/1 o výmere 510 m2, druh pozemku: orná pôda
Parcela č. 799/2 o výmere 10 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 200,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 7/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3560, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „C“
Parcela č. 1785 o výmere 254057 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 80,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 8/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3691, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
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Parcela č. 1248/1 o výmere 1986 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 160,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 9/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3390, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1770/2 o výmere 170 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1775/2 o výmere 44 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1777/15 o výmere 217 m2, druh pozemku: orná pôda,
Parcela č. 1778/8 o výmere 24 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1803/16 o výmere 223 m2, druh pozemku: orná pôda,
Parcela č. 1816/5 o výmere 191 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 30,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 10/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3286, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 5023 o výmere 1052 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 30,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 11/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3231, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1778/9 o výmere 3003 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
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Parcela č. 1802/9 o výmere 9458 m2, druh pozemku: orná pôda,
Parcela č. 1803/15 o výmere 1259 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 60,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 12/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3229, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1769/2 o výmere 5384 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 60,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 13/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3230, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1772/2 o výmere 2783 m2, druh pozemku: orná pôda,
Parcela č. 1776/2 o výmere 10169 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 120,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 14/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3228, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1766/2 o výmere 1042 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 20,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018
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Číslo súpisovej položky: 15/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3226, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1767/2 o výmere 508 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1767/3 o výmere 398 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1777/14 o výmere 257 m2, druh pozemku: záhrada,
Parcela č. 1777/16 o výmere 985 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1777/17 o výmere 452 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1803/18 o výmere 766 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
Parcela č. 1807/4 o výmere 1985 m2, druh pozemku: orná pôda,
Parcela č. 1816/4 o výmere 463 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 16/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2942, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „C“
Parcela č. 1783 o výmere 54312 m2, druh pozemku: orná pôda,
Parcela č. 1784 o výmere 21551 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
Parcela č. 1786 o výmere 20755 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 17/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3139, obec Rosina, k.ú. Rosina, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 1059/1 o výmere 102856 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
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Parcela č. 1059/2 o výmere 13142 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
Parcela č. 1059/3 o výmere 3018 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
Parcela č. 1162 o výmere 13233 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
Parcela č. 1163 o výmere 43885 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
Parcela č. 1248/2 o výmere 29203 m2, druh pozemku: ostatá plocha,
Parcela č. 1256/2 o výmere 5322 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2478,
Súpisová hodnota majetku: 100,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 19/A
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2072, obec Žilina, k.ú. Bytčica, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 415/1 o výmere 1130 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/15,
Súpisová hodnota majetku: 20,-EUR
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Pod číslom súpisovej zložky označenej v súpise od 1/B do 12/B sú spoluvlastnícke podiely na
pozemkoch, ktoré tvoria spoločnú vec v zmysle ustanovení zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách
Číslo súpisovej položky: 1/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4313, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela č. 4333/1 o výmere 1099 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Parcela č. 4333/2 o výmere 138 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Parcela č. 4678/2 o výmere 5943 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4678/3 o výmere 84 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4790/1 o výmere 63 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4790/2 o výmere 27 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
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Parcela č. 4790/3 o výmere 37 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4790/4 o výmere 25 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4790/5 o výmere 271 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4790/6 o výmere 14 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4799/1 o výmere 48 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 4799/2 o výmere 2008 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Parcela č. 4799/3 o výmere 107 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 5536/1 o výmere 47 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 5536/2 o výmere 28 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 2/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4176, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela č. 5545/1 o výmere 118 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 3/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4002, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela č. 4452 o výmere 56 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel
1512/1537200,

úpadcu:

Parcela č. 4515 o výmere 757 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 5542 o výmere 109 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcela č. 5543/1 o výmere 123 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
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Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 4/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3513, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcely registra „C“
Parcela č. 1409/20 o výmere 54 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 1409/21 o výmere 84 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 1409/22 o výmere 233 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 1409/26 o výmere 118 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 1409/28 o výmere 26 m2, druh pozemku: vodná plocha
Parcely registra „E“
Parcela č. 5566/1 o výmere 734 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5566/3 o výmere 20 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5566/5 o výmere 47 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5566/7 o výmere 140 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5566/11 o výmere 615 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5566/12 o výmere 79 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5568 o výmere 586 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 5/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3512, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 5566/10 o výmere 1923 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Parcela č. 5567 o výmere 2042 m2, druh pozemku: vodná plocha,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
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Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 6/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3511, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela registra „C“
Parcela č. 743/1 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
Parcela registra „E“
Parcela č. 5537/1 o výmere 264 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
Parcela č. 5537/2 o výmere 920 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 7/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3508, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 2340 o výmere 243568 m2, druh pozemku: lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
1512/1537200,

úpadcu:

Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 8/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3507, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela registra „C“
Parcela č. 1498 o výmere 1634 m2, druh pozemku: lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
1512/1537200,

úpadcu:

Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 9/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 3468, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
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Parcela registra „E“
Parcela č. 5429 o výmere 67240 m2, druh pozemku: lesný pozemok, spoluvlastnícky podiel
1512/1537200,

úpadcu:

Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 10/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2989, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela registra „C“
Parcela č. 743/5 o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel úpadcu:
1512/1537200,
Parcely registra „E“
Parcela č. 4516 o výmere 2505 m2, druh pozemku: : trvalý trávny porast
Parcela č. 4551 o výmere 2553 m2, druh pozemku: lesný pozemok
Parcela č. 4794 o výmere 363 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcela č. 4795 o výmere 214 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcela č. 4796 o výmere 395 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcela č. 5000 o výmere 68121 m2, druh pozemku: lesný pozemok
Parcela č. 5009 o výmere 3661 m2, druh pozemku: lesný pozemok
nádvorie
Parcela č. 5138/2o výmere 902 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast
Parcela č. 5351 o výmere 976 m2, druh pozemku: orná pôda
Parcela č. 5535 o výmere 474 m2, druh pozemku: ostatná plocha
Parcela č. 5538 o výmere 4092 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č. 5539 o výmere 1550 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č. 5540/1 o výmere 557 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č. 5540/2 o výmere 1419 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č. 5541 o výmere 804 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcela č. 5544/1 o výmere 3432 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
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Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 11/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2935, obec Žilina, k.ú. Trnové, okres Žilina, SR
Parcela registra „E“
Parcela č. 3425/1 o výmere 272606 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
Parcela č. 3954 o výmere 534 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
Parcela č. 3961 o výmere 639 m2, druh pozemku: lesný pozemok,
Parcela č. 3962 o výmere 259 m2, druh pozemku: orná pôda
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018

Číslo súpisovej položky: 12/B
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1293, obec Žilina, k.ú. Mojšova Lúčka, okres Žilina, SR
Parcely registra „E“
Parcela č. 3425/2 o výmere 511 m2, druh pozemku: orná pôda,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1512/1537200,
Poznámka: Jedná sa o spoločnú nehnuteľnosť v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Dátum zapísania do súpisu konkurznej podstaty: 20.12.2018
Súpisová hodnota podielu na vyššie definovanej nehnuteľnej spoločnej veci je vo výške 1.000,-EUR. Urbárske
pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové, Ovocinárska 303/18, 010 01 Žilina.

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Číslo súpisovej položky: 1/C
100% obchodný podiel v spoločnosti C.S. Trading, s.r.o., so sídlom Malá Voda 826, 013 22 Rosina, IČO:
45 542 686, základné imanie spoločnosti 5.000,-EUR.
Súpisová hodnota majetku – 100,-EUR, deň zapísania do súpisu dňa 20.12.2018

K011279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Súkeníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 560/4, 010 04 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1982
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. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/285/2018 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/285/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Michaela Súkeníková, nar. 17.06.1982, bytom Záhradnícka 560/4, Žilina ,
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eunika Sakalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švecova 516/59, 014 01 Bytča- Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/284/2018S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/284/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Eunika Sakalová, nar. 18.10.1981, bytom Švecova 516/59, Bytča – Veľká
Bytča, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného
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JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 1851/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/285/2018 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/285/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Gábor, nar. 07.10.1994, Priemyselná 1851/1, Liptovský Mikuláš,
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dančo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 52/2, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/283/2018S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/283/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

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

232

odkladu

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Dančo, nar. 02.11.1979, Sučany, Jánošíková 52/2,
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 2611/24, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-772-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/306/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Juraj Roman, A.Bernoláka
2611/24, 022 01 Čadca, nar.: 27.09.1986 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal Okresný
súd Žilina, sp. zn. 2Odk/306/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.01.2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na
adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina alebo elektronicky do jeho elektronickej
schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Juraj Roman, A.Bernoláka 2611/24, 022 01 Čadca, born.: 27.09.1986 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Žilina (District Court), No.
2Odk/306/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal on 28th of January 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s.,
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic
form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of
authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline, dňa 04.02.2019
In Žilina, 4th of February 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K011284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 2611/24, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-772-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/306/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca dlžníka: Juraj Roman, A.Bernoláka
2611/24, 022 01 Čadca, IČO: /r.č.: / nar.: 27.09.1986, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 772; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Juraj Roman

K011285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Bernoláka 2611/24, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1986
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-772-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/306/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, správca úpadcu: Juraj Roman, A.Bernoláka
2611/24, 022 01 Čadca, nar.: 27.09.1986, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K011286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Chomo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 44, 033 01 Liptovská Porúba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/283/2018S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/285/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miloš Chomo, nar. 05.12.1971, Liptovská Porúbka 44, 033 01 Liptovská
Porúbka, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,
s.zložka
1

typ
SEAT Nákl. vozidlo

výrobné číslo
VSSZZZ9KZ2R008713

evidenčné číslo
LM 663 AM

kde sa vec nachádza
Vavrišovo

súpisová hodnota
300,-€
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farba - biela
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Naďová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 8392/2A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/294/2018 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/294/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Ňaďová, 02.08.1971,bytom Košická 8392/2A, Žilina,
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

- žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K011288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulka František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krasňany 74, 013 03 Krasňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
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Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/224/2018 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/224/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: neb. František
Bulka, naposledy bytom Krasňany 74, 013 03 Krasňany v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava. Výška
celkovej prihlásenej sumy pohľadávky je 3.816,17 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok
dňa 04.02.2019.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K011289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Václavík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajzova 2418/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2018 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/278/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Václavík, nar. 26.04.1983, bytom
Bajzova 2418/17, 010 01 Žilina týmto, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1 ZKR, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Martin Václavík, nar.26.04.1983, bytom Bajzova 2418/17, 010 01 Žilina sa
končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 28.08.2018, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 15.01.2019, ako aj na
základe vlastných zistení a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku
oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Martin Václavík, nar.
26.04.1983, bytom Bajzova 2418/17, 010 01 Žilina v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Vladimír Herich,PhD., správca

K011290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Faktor "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 142, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1970
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2ODK/76/2017 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2ODK/76/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 2Odk/76/2017 zo dňa 22. 08. 2017, zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 166/2017 dňa 30. 08. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ing. Ľubomír Faktor, nar. 23. 05. 1970, bytom SNP 142, 023 02 Krásno nad Kysucou,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, Národná 34, 010 01 Žilina.
Majetok dlžníka bol spísaný v súpise všeobecnej podstaty pod položkou 1., 2., ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku 241/2018 dňa 14. 12. 2018 pod položkou K095636::
Súpisová zložka č. 1: obchodný podiel v spoločnosti SAMIT, s. r. o. , so sídlom Horný Val 8/17, 010 01
Žilina, IČO: 47 537 604. Obchodný podiel 5 000,00 Eur, súpisová hodnota 5 000,00 Eur
Súpisová zložka č. 2: vyrovnací podiel dlžníka v spoločnosti MATEPHARM, a. s. , so sídlom Palárikova
48, 022 01 Čadca, IČO: 36 441 899. Súpisová hodnota 5 000,00 Eur
Dňa 23. 01. 2019 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 16/2019 tretie kolo verejného ponukového
konania na predaj obchodného podielu súpisová zložka majetku poradové číslo 1 a predaj pohľadávky z titulu
vyrovnacieho podielu súpisová zložka majetku poradové číslo 2. V stanovenej lehote, ktorá uplynula 04. 02. 2019
neprejavil záujem o majetok ani jeden záujemca. Správca z uvedeného dôvodu vyhlasuje tretie kolo
verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu a vyrovnacieho podielu dlžníka za
neúspešné.
Správca oznamuje, že v zmysle § 167q odsek 3 ZKR s odvolaním sa na ust. § 167p odsek 2) zákona č.
7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov že majetok spísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovou
zložkou poradové číslo 1 a poradové číslo 2 prestáva podliehať konkurzu.
Súčasne správca týmto oznamuje, že ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca
ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Záujemcovia – konkurzní veritelia
m.ferencikova@mailt-com.sk.
V Martine dňa 04. 02. 2019

bližšie informácie

môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese:

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K011291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hvorečný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké nad Váhom 125, 014 01 Hlboké nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/232/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/232/2018
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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HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, ako správca dlžníka
Roman Hvorečný, nar. 12.09.1968, trvale bytom Hlboké nad Váhom 125, 014 01 Hlboké nad Váhom (ďalej aj
ako len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty.

I.

Predmet predaja

Iná majetková hodnota:

Dôvod zápisu Dátum zápisu
Rozsah
do
súpisu do
súpisu Popis
spoluvlastníckeho
majetku
majetku
podielu Úpadcu
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti AZ BAU, s.r.o., v likvidácii,
§ 167h ods. 1
so sídlom Trebiškovská 147/4, 821 02 Bratislava, IČO: 36 791 881.
04.12.2018
1/1
ZKR
Obchodný podiel zodpovedajúci vkladu Dlžníka vo výške 3.319,39
EUR k základnému imaniu spoločnosti vo výške 9.958,17 EUR

Súpisová
hodnota v €

100,00 €

ďalej aj ako len („Predmet predaja“)

II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 823220182, poznámka: Roman Hvorečný;
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
02/57 52 77 00, prípadne e-mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Roman
Hvorečný – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
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Označenie predmetu kúpy – súboru majetku;
Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je
oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk, pričom vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Žiline, dňa 04.02.2019

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti
HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K011292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladislav Rossa "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovské Revúce 0, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7ODK/110/2017 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7ODK/110/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7ODK/110/2017 18. 10. 2017, zverejneným dňa 24. 10. 2017
v Obchodnom vestníku č. 203/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Ing. Vladislav Rossa, nar. 02. 03. 1979, bytom Liptovské Revúce, podnikajúci do 23. 10.
2014 pod obchodným menom Ing. Vladislav Rossa, s miestom podnikania Stredná Revúca 494, IČO:
46 105 778.
Majetok dlžníka bol spísaný v súpise všeobecnej podstaty pod položkou 181, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku 241/2018 dňa 14. 12. 2018:
Súpisová zložka č. 181: obchodný podiel v spoločnosti Rossa Slovakia s. r. o., zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 64075/L, so sídlom Liptovské Revúce 494, 034 74 Liptovské
Revúce, IČO: 48 207 349, výška vkladu 5 000,00 Eur, obchodný podiel 5 000,00 Eur, súpisová hodnota 4 500,00
Eur.
Dňa 23. 01. 2019 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 16/2019 tretie kolo verejného ponukového
konania na predaj obchodného podielu súpisová zložka majetku poradové číslo 181. V stanovenej lehote, ktorá
uplynula 04. 02. 2019 neprejavil záujem o majetok ani jeden záujemca. Správca z uvedeného dôvodu
vyhlasuje tretie kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného podielu za neúspešné.
Správca oznamuje, že v zmysle § 167q odsek 3 ZKR s odvolaním sa na ust. § 167p odsek 2) zákona č.
7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov že majetok spísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovou
zložkou poradové číslo 181 prestáva podliehať konkurzu.
Súčasne správca týmto oznamuje, že ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca
ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Záujemcovia – konkurzní veritelia
m.ferencikova@mailt-com.sk.
V Martine dňa 04. 02. 2019

bližšie informácie

môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese:

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K011293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Korman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 2590/1, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/14/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/14/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca dlžníka : Stanislav Korman, nar. 26.07.1963, trvale bytom Revolučná
2590/1, 024 04 Kysucké Nové Mesto, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 01 Žilina oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese :
Jesenského 29, 036 01 Martin, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 08,00 – 14,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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email:sumichrastovaspravca@gmail.com, príp. tel. : +421911 082 416.
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 04.02.2019

K011294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Korman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 2590/1, 024 04 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/14/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/14/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca dlžníka : Stanislav Korman, nar. 26.07.1963, trvale bytom Revolučná
2590/1, 024 04 Kysucké Nové Mesto, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 01 týmto v súlade s ust. § 32 ods.
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky.
č. bankového účtu vo formáte IBAN : SK36 0900 0000 0051 3500 5725 vedený v SLSP, a.s.
Kauciu vo výške 350 Eur je možné skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
pohľadávky veriteľov je účinné, len ako bolo podané na predpísanom tlačive (§32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na
správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla konkurzného konania
3OdK142019 a číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§32 ods. 7 písm.
b) ZoKR).
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Martine dňa, 04.02.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K011295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šagáth Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Björnsonova 4807/5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/288/2018 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/288/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky
p.č.

Súpisová

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

243

Obchodný vestník 27/2019
súpisovej
zložky
1

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Popis súpisovej zložky

Právny dôvod zápisu

Banka

hodnota v
EUR

Pohľadávka voči spoločnosti MetLife Europe d.a.c.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, ICO:
47257105, sídlo.: Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Pohľadávka (čistá hodnota účtu) z titulu
ukončenej poistnej zmluvy. Majetok, ktorý
patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.

Účet správy
311,40
podstaty

JUDr. Radovan Birka, správca

K011296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habčák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 2946 / 4, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/277/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/277/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Habčák, nar. 19.06.1976, bytom
Popradská 2946/4, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina, 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“), zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 04.02.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K011297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habčák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 2946 / 4, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/277/2018 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/277/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Habčák, nar. 19.06.1976, bytom
Popradská 2946/4, 010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina, 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.
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V Ružomberku dňa 04.02.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K011298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Walter Seibert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 2862/24, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/271/2018 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/271/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 7OdK/271/2018-22 zo dňa 6.11.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 218/2018 dňa 13.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Walter Seibert, nar. 28.04.1969,
trvale bytom P.O. Hviezdoslava 2862/24, 038 61 Vrútky (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol
ustanovený do funkcie správcu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský
Mikuláš (ďalej aj "správca").
Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 4.2.2019
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K011299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehocká Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 834/22, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/275/2018 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/275/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Zuzana Lehocká, nar. 05.11.1992,
bytom 1. mája 834/22, 010 01 Žilina v zmysle § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

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

K011300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Vengrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
Sídlo správcu:
M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/269/2018 S566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/269/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu a jeho zrušení:
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 2OdK/269/2018-23 zo dňa 7.11.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 218/2018 dňa 13.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Štefan Vengrin, nar. 15.8.1969,
trvale bytom 036 01 Martin (ďalej aj "dlžník") a zároveň týmto uznesením bol ustanovený do funkcie správcu
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej aj "správca").
Správca týmto oznamuje, že v tejto konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu. Z tohto dôvodu nebolo možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
Správca takto zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca
týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR).
Týmto oznámením sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).
V Liptovskom Mikuláši, dňa 4.2.2019
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., správca

K011301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Latiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrická cesta 2138/120, 034 01 Ružomberok 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2014 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis všeobecnej podstaty
Peňažné prostriedky
p.č. súpisovej
Popis súpisovej
zložky
zložky
23

Peňažné prostriedky

Právny dôvod zápisu

Banka

Zrážka z dôchodku v súlade s §72 ods. 2 ZKR za mesiac účet správy
01/2019
podstaty

Súpisová hodnota v
EUR
355,96

JUDr. Radovan Birka, správca
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K011302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dostál Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín ., 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1957
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jaromír Dostál, nar. 03.05.1957, trvale bytom mesto Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín,
korešpondenčná adresa Nocľaháreň STOP - ŠANCA, M. R. Štefánika 1850, 026 01 Dolný Kubín, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť
na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K011303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dostál Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín ., 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1957
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
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(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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 (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") :
Jaromír Dostál, nar. 03.05.1957, trvale bytom mesto Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.: 3OdK/25/2019, zo dňa 28.01.2019, bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: : Jaromír Dostál, born 03.05.1957, Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: .: 3OdK/25/2019 dated on
28.01.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 24/2019 zo dňa 04.02.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 24/2019 zo dňa
04.02.2019. The bunkruptcy 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 u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment 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 lodgment of claim has to be dated and signed. 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 lodged in currency named as EUR. 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. 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. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. 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 not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca
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K011304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dostál Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín ., 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1957
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/25/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/25/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Jaromír Dostál, nar. 03.05.1957, trvale bytom mesto Dolný
Kubín, 026 01 Dolný Kubín, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na
ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.:
3OdK/25/2019, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

K011305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špindor Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 2182/3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/23/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Špindor, nar. 19.07.1985, trvale bytom
Puškinova 2182/3 010 01 Žilina, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúceho pod
obchodným menom Marián Špindor, s miestom podnikania Puškinova 2182/3, 010 01 Žilina, IČO: 43 414 605
týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 a ods. 19 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť
preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno
zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
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samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK16 8330 0000 0026 0153 7283 (účet vedený v Fio banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
9OdK/23/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Mgr. Andrea Šperková
správca

K011306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špindor Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 2182/3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/23/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

VEC: Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Špindor, nar. 19.07.1985, trvale bytom
Puškinova 2182/3 010 01 Žilina, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúceho pod
obchodným menom Marián Špindor, s miestom podnikania Puškinova 2182/3, 010 01 Žilina, IČO: 43 414 605,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja
Hlinku 3118, 022 01 Čadca, počas pracovných dní v úradných hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 15.00
hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@eubankrupt.sk.

Mgr. Andrea Šperková
správca
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K011307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Baliar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 0, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K011308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Baliar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 0, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K011309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Jandura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klačno 2000/29, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1953
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/274/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/274/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ján
Jandura, nar. 01.08.1953, bytom Klačno 2000/29, 034 01 Ružomberok, do 24.10.2018 podnikajúceho pod
obchodným menom Ján Jandura, s miestom podnikania Klačno 2000/29, 034 01 Ružomberok, IČO: 33 026 521
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Dlžníka:

Nehnuteľnosti
Dôvod zápisu
Katastrálne
do
súpisu Dátum zápisu do Druh pozemku
územie
majetku
súpisu majetku
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík
ZKR
porast
§ 167j ods.1
Trvalý
trávny
04.02.2019
Turík

Číslo
listu Číslo
vlastníctva
parcely

Rozsah spoluvlastníckeho Súpisová
podielu úpadcu
hodnota v €

404

103

217/586368

0,39 €

404

169

217/586368

0,01 €

404

185

217/586368

0,02 €

404

186/501

217/586368

0,20 €

404

186/502

217/586368

0,00 €

404

188/501

217/586368

0,08 €

404

188/502

217/586368

0,15 €

404

188/503

217/586368

0,02 €

404

191/501

217/586368

0,00 €

404

191/502

217/586368

0,00 €

404

192

217/586368

0,14 €

404

193

217/586368

0,07 €

404

194/501

217/586368

0,04 €

404

194/502

217/586368

0,05 €

404

197/501

217/586368

0,03 €

404

197/502

217/586368

0,15 €

404

200/501

217/586368

0,11 €

404

200/502

217/586368

0,13 €

404

200/503

217/586368

0,00 €

404

203/501

217/586368

0,04 €

404

203/502

217/586368

0,02 €

404

203/503

217/586368

0,00 €

404

203/504

217/586368

0,03 €

404

203/505

217/586368

0,00 €

404

206

217/586368

0,27 €

404

207

217/586368

0,02 €
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ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

04.02.2019
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j

ods.1

ods.1

ods.1
ods.1
ods.1

ods.1
ods.1
ods.1

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
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porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
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Turík

404

207

217/586368

0,02 €

Turík

404

209

217/586368

0,02 €

Turík

404

210/503

217/586368

0,49 €

Turík

404

211

217/586368

0,04 €

Turík

404

212

217/586368

0,19 €

04.02.2019

Lesný pozemok Madočany

815

189

217/586368

17,85 €

04.02.2019

Ostatná plocha Madočany

815

203

217/586368

0,26 €

04.02.2019

Orná pôda

852

1294

217/547200

1471

3845

217/527616

0,78 €

1471

3846

217/527616

0,01 €

1471

3847

217/527616

0,08 €

1471

3852/ 1

217/527616

0,05 €

1471

3852/ 2

217/527616

0,09 €

1471

3852/ 3

217/527616

0,07 €

1471

3852/ 4

217/527616

0,04 €

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

Madočany

trvalý
trávny
Lúčky
porast
trvalý
trávny
Lúčky
porast
trvalý
trávny
Lúčky
porast
trvalý
trávny
Lúčky
porast
Zastavaná
plocha
a Lúčky
nádvorie
Zastavaná
plocha
a Lúčky
nádvorie
Zastavaná
plocha
a Lúčky
nádvorie

0,01 €

04.02.2019

Ostatná plocha Lúčky

1471

3852/ 5

217/527616

0,17 €

04.02.2019

Lesný pozemok Lúčky

1471

3853/ 1

217/527616

470,49 €

04.02.2019

Lesný pozemok Lúčky

1471

3853/ 2

217/527616

0,09 €

04.02.2019

Lesný pozemok Lúčky

1471

4655

217/527616

13,99 €

Lúčky

1472

3837

217/547200

0,04 €

Lúčky

1472

3840

217/547200

0,50 €

Lúčky

1472

3842

217/547200

0,05 €

Lúčky

1472

3843

217/547200

0,05 €

Lúčky

1472

3844

217/547200

0,05 €

Lúčky

1472

3854

217/547200

0,09 €

Lúčky

1472

3855/ 1

217/547200

0,03 €

Lúčky

1472

3855/ 2

217/547200

0,02 €

Lúčky

1472

3855/ 3

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

3856

217/547200

0,00 €

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

ostatná plocha
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1472

4079/ 2

217/547200

0,18 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4080

217/547200

1,24 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4081

217/547200

0,22 €
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ZKR
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ZKR
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ZKR
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ZKR
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ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
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04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4081

217/547200

0,22 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4082

217/547200

4,60 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4083

217/547200

2,78 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4084

217/547200

0,64 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4085

217/547200

0,37 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4130/ 1

217/547200

41,67 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4130/ 2

217/547200

41,20 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4130/ 3

217/547200

0,28 €

Lúčky

1472

4138

217/547200

0,26 €

Lúčky

1472

4139

217/547200

0,15 €

04.02.2019
04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4643

217/547200

4,35 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4644

217/547200

1,03 €

04.02.2019

trvalý
porast

Lúčky

1472

4671

217/547200

0,04 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1472

4982

217/547200

206,38 €

Lúčky

1472

1717/ 1

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1717/ 2

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1718

217/547200

0,02 €

Lúčky

1472

1719

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1720

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1721

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1722

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1723

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1724

217/547200

0,02 €

Lúčky

1472

1726/ 1

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1726/ 2

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1727/ 1

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1727/ 2

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1728

217/547200

0,01 €

Lúčky

1472

1812

217/547200

3,35 €

Lúčky

1472

1813

217/547200

0,05 €

Lúčky

1472

1815

217/547200

0,00 €

Lúčky

1472

1816

217/547200

0,01 €

Lúčky

1472

1817

217/547200

0,01 €

Lúčky

1472

1818

217/547200

0,01 €

Lúčky

1472

1819

217/547200

0,00 €

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

vodná plocha
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
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§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§

ods.1

167j

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

Deň vydania: 07.02.2019

Lúčky

1472

1821

217/547200

0,01 €

Lúčky

1472

1826

217/547200

0,06 €

Lúčky

1472

1830

217/547200

0,03 €

Lúčky

1472

1832

217/547200

0,08 €

Lúčky

1472

1833

217/547200

0,40 €

Lúčky

1472

1834

217/547200

0,02 €

Lúčky

1472

1835

217/547200

0,10 €

Lúčky

1472

1909

217/547200

0,26 €

Lúčky

1472

1985

217/547200

0,11 €

Lúčky

1472

1986

217/547200

0,13 €

Lúčky

1472

2078

217/547200

0,08 €

Lúčky

1472

2080

217/547200

0,00 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1473

3828

217/586368

1,63 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1473

3838

217/586368

985,33 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1473

3839

217/586368

4,93 €

04.02.2019

trvalý
porast

Lúčky

1473

3841

217/586368

0,81 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1473

4076/ 1

217/586368

957,78 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1473

4076/ 2

217/586368

3,63 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1473

4141

217/586368

293,60 €

04.02.2019

trvalý
porast

Lúčky

1473

4144/ 1

217/586368

1,38 €

04.02.2019

lesný pozemok

Lúčky

1473

4144/ 2

217/586368

63,65 €

Lúčky

1473

1725

217/586368

1,59 €

Lúčky

1473

1814

217/586368

0,49 €

Lúčky

1473

1827

217/586368

0,02 €

Lúčky

1473

1829/ 1

217/586368

0,62 €

Lúčky

1473

1829/ 2

217/586368

0,01 €

Lúčky

1473

1831

217/586368

0,16 €

Lúčky

1473

1850

217/586368

2,46 €

Lúčky

1473

2077/ 1

217/586368

0,00 €

Lúčky

1473

2077/ 2

217/586368

2,36 €

Lúčky

1683

3851

217/527616

2,63 €

a Lúčky

1684

3836

217/547200

4,43 €

a Lúčky

1684

3848

217/547200

4,06 €

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trávny

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

Vodná plocha
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
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04.02.2019

ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j

ods.1

ods.1

ods.1

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie

Deň vydania: 07.02.2019

a Lúčky

1684

3848

217/547200

4,06 €

a Lúčky

1684

3849

217/547200

3,56 €

a Lúčky

1684

3983

217/547200

7,11 €

a Lúčky

1684

4656/ 1

217/547200

3,39 €

a Lúčky

1684

4656/ 2

217/547200

0,09 €

a Lúčky

1684

4666

217/547200

0,43 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1684

2075/ 1

217/547200

0,03 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1684

2075/ 2

217/547200

0,31 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1685

4143

217/586368

2,00 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1685

2086

217/586368

14,79 €

Lúčky

1686

4050

217/586368

0,14 €

Lúčky

1686

4054

217/586368

0,09 €

Lúčky

1686

4066

217/586368

0,01 €

Lúčky

1686

4067

217/586368

0,01 €

Lúčky

1686

4068

217/586368

0,16 €

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1686

4070

217/586368

0,29 €

04.02.2019

trvalý
porast

Lúčky

1686

2071

217/586368

0,00 €

04.02.2019

Lesný pozemok Lúčky

1706

2766/ 1

217/586368

138,39 €

04.02.2019

Vodná plocha

Lúčky

1764

4055

217/586368

0,44 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1765

1796/ 1

217/547200

0,14 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1765

1796/ 2

217/547200

5,35 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1765

1797/ 1

217/547200

0,25 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1765

1797/ 2

217/547200

16,37 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1765

1797/ 3

217/547200

0,18 €

Lúčky

1827

1105/ 2

217/547200

0,01 €

Lúčky

1827

1105/ 5

217/547200

0,00 €

04.02.2019
04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trávny
trávny

04.02.2019

záhrada

Lúčky

1827

1121/ 5

217/547200

0,02 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1123/ 1

217/547200

4,04 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1123/ 2

217/547200

1,39 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1123/ 14

217/547200

0,06 €
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ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

04.02.2019
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1
ods.1

ods.1

ods.1

04.02.2019
04.02.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
ostatná plocha
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

Deň vydania: 07.02.2019

Lúčky

1827

1123/ 14

217/547200

0,06 €

Lúčky

1827

1124/ 1

217/547200

0,01 €

Lúčky

1827

1125/ 1

217/547200

0,00 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1126/ 3

217/547200

0,01 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1126/ 4

217/547200

0,09 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1126/ 5

217/547200

1,11 €

04.02.2019

záhrada

Lúčky

1827

1127

217/547200

0,08 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 14

217/547200

0,02 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 15

217/547200

0,00 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 16

217/547200

0,29 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 17

217/547200

0,03 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 19

217/547200

0,20 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 20

217/547200

0,07 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 22

217/547200

0,05 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

1827

1329/ 23

217/547200

0,12 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

2403

926

217/547200

5,21 €

Lúčky

2403

927/ 1

217/547200

0,00 €

Lúčky

2403

927/ 2

217/547200

0,00 €

Lúčky

2403

927/ 3

217/547200

0,00 €

Lúčky

2403

927/ 4

217/547200

0,02 €

04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019
04.02.2019

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

2403

1800/101

217/547200

0,01 €

04.02.2019

trvalý
porast

Lúčky

2403

1800/103

217/547200

0,00 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

2403

1800/201

217/547200

0,01 €

04.02.2019

trvalý
porast

Lúčky

2403

1800/203

217/547200

0,01 €

04.02.2019

ostatná plocha

Lúčky

2403

1800/301

217/547200

22,56 €

04.02.2019

trvalý
porast

trávny

Lúčky

2403

1800/303

217/547200

0,04 €

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

Lúčky

2708

1798

217/586368

0,00 €

Lúčky

2708

1800/ 2

217/586368

0,08 €

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

Lúčky

2829

1120/101

217/547200

0,00 €

Lúčky

2829

1120/201

217/547200

0,00 €

a Lúčky

2831

3120/ 5

217/547200

0,47 €

a Lúčky

2831

3120/ 6

217/547200

2,20 €

04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019

04.02.2019

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie

trávny

trávny

trávny

trávny
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§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR
§ 167j
ZKR

ods.1

§ 167j
ZKR

ods.1

ods.1

ods.1

04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019
04.02.2019

04.02.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
zastavaná
plocha
a Lúčky
nádvorie
trvalý
trávny
Lúčky
porast

2831

3120/ 7

217/547200

0,44 €

2831

3120/ 54

217/547200

0,00 €

Lúčky

3001

693/101

217/547200

0,00 €

Lúčky

3001

693/201

217/547200

0,00 €

Lúčky

3002

3120/ 1

217/547200

0,17 €

Lúčky

3002

3120/ 4

217/547200

0,00 €

a Lúčky

3003

1300/ 3

217/547200

0,03 €

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

zastavaná
plocha
nádvorie

Deň vydania: 07.02.2019

trávny

trávny

V Žiline, dňa 04.02.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K011310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Baliar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 0, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.4.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/23/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/23/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka: Karol Baliar,
nar. 15.04.1972, trvale bytom Povina, 023 33 Povina, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina,
sp. zn. 3OdK/23/2019 - 20, zo dňa 28. 01. 2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the trustee of the
debtor: Karol Baliar, date of birth 15.04.1972, adress Povina, 023 33 Povina our duty is to inform you that with
the resolution of the District Court Žilina., proc. no: 3OdK/23/2019 - 20, dated on 28th of January 2019
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 24/2019 dňa 04.02.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 07.02.2019

Dňom 05.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 24/2019 on 04.02.2019
Bankruptcy was declared on of 05.02.2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. 5. 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovak republic. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests,
the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the 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 anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application
form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why
the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
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. 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.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
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.

K011311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sajdák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krpeľany 0, 038 54 Krpeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1968
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/280/2018/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/280/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Jozef Sajdák, nar. 12.04.1968, trvale bytom
Krpeľany, 038 54 Krpeľany, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje súpis majetku:

SÚPISOVÁ POLOŽKA 1 - POZEMKY
1.1 Orná pôda, parcelné číslo: 378/2, výmera 492 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202 (LV801) – okres Martin,
obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 5,- €
1.2 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1539, výmera 11739 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202 (LV1043)
– okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 4 €
1.3 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1540/1, výmera 17100 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202
(LV1043) – okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 6,- €
1.4 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1540/2, výmera 6276 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202
(LV1043) – okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 3,- €
1.5 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1542, výmera 7024 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202
(LV1043) – okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 3,- €
1.6 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1544/1, výmera 16572 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202
(LV1043) – okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 6,- €
1.7 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1544/2, výmera 2621 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202 (LV1043)
– okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 2 €
1.8 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1546, výmera 27599 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202 (LV1043)
– okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 8,- €
1.9 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1516, výmera 9309 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202 (LV1219) –
okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 3,- €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.10 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1543, výmera 122930 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202
(LV1220) – okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 20,- €
1.11 Trvalé trávne porasty, parcelné číslo: 1545, výmera 40866 m2, spoluvlastnícky podiel: 127/23202 (LV1220)
– okres Martin, obec Krpeľany, katastrálne územie: Krpeľany, súpisová hodnota: 12,- €

Žilina, 04.02.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K011312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bongilaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká nad Kysucou 525, 023 55 Vysoká nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1977
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Májová 1582/22, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/241/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/241/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Roman Bongilaj, nar. 08.07.1977, bytom Nižný
Kelčov 525, 023 55 Vysoká nad Kysucou v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn.
2OdK/241/2018, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO: 35 697 270

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

1 291,59 EUR

5/1

V Čadci, dňa 04.02.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K011313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Becík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valča 342, 038 35 Valča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/186/2018 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/186/2018
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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Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Roman Becík,
nar. 28.02.1976, bytom Valča 342, 038 35 Valča v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa
R Collectors s.r.o., IČO: 50 094 297, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava. Výška celkovej
prihlásenej sumy pohľadávky je 5.670,89 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
04.02.2019.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K011314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
DLHÁ 90, 010 09 ŽILINA
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 422
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 4K 2/2011 S 1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname konkurzných a
reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou S 1486
(ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca úpadcu CERTIFIKOVANÁ INVESTIČNÁ A STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ,
s.r.o. so sídlom: Dlhá 90, 010 09 Žilina, IČO: 31 615 422, zapísaná v OR OS Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 2214/L (ďalej
len „Úpadca“) týmto primeranie podľa ustanovenia § - u 98 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
platného do 31.12.2001 (ďalej len „ZKR“) dáva na zverejnenie Dodatok č.2 k čiastkovému rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty Úpadcu zo dňa 22.12.2016 a veriteľskému výboru určuje lehotu 30 dní na jeho schválenie.
Dňa 22.12.2016 vyhotovila SKP čiastkový rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu, ktorý bol zverejnený
v OV č. 248/2016 dňa 28.12.2016. Konečný rozvrh výťažku bol predložený veriteľskému výboru na jeho
schválenie a taktiež bol na vedomie predložený konajúcemu súdu. SKP zverejnila zápisnicu z hlasovania
veriteľského výboru o schválení Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu, ktoré sa
uskutočnilo písomnou elektronickou formou prostredníctvom e-mailu. Členovia veriteľského výboru hlasovali "per
rollam", pričom v lehote stanovenej SKP návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty schválili.
K zverejneniu predmetnej zápisnice došlo v Obchodnom vestníku OV č. 25/2017 dňa 6.2.2017.

SKP vyhotovuje tento Dodatok č. 2 k Čiastkovému rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu
vyhotoveného dňa 22.12.2016, ktorým dôjde k prerozdeleniu finančných prostriedkov, ktoré boli v zmysle
čiastkového rozvrhu výťažku zo dňa 22.12.2016 kumulované na účte konkurznej podstaty, nakoľko došlo
k právoplatnému ukončeniu konania vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 26Cbi 5/2015 vo veci Ing.
Bohuslav Belanec c/a SKP, ktorým bol Ing. Bohuslav Belanec určený ako veriteľ pohľadávky proti podstate vo
výške 6 567,84 Eur a vo zvyšku bola jeho žaloba zamietnutá, t.z. že zvyšné finančné prostriedky vo výške
208 842,20 prerozdelí SKP medzi veriteľov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že Dodatkom č. 2 dôjde k prerozdeleniu finančných prostriedkov v celkovej výške
208 842,20 Eur, ktorá pozostáva z kumulovanej finančnej hotovosti na konkurznom účte Úpadcu, ktorá sa
uvoľnila vzhľadom na právoplatné skončenie konania vedeného OS Žilina sp. zn. 26Cbi 5/2015 (uplatnený nárok
Ing. Belanca na zaplatenie 215 410,04 € bol súdom priznaný vo výške 6 567,84 € titulom náhrady mzdy za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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december 2011 splatnej dňa 31.1.2012 v sume 701,46 €, za január 2012 splatnej 29.2.2012 v sume 701,46 €, za
február 2012 splatnej dňa 31.3.2012 v sume 701,46 €, za marec 2012 splatnej 30.4.2012 v sume 701,46 €, z
pomernú časť mzdy za apríl 2012 splatnej 31.5.2012 v sume 762,00 € a titulom odstupného v sume 3 000,00 €
splatného 31.5.2012):

Plnenie je teda nasledovné:

Zistená
suma Uspokojenie v Uspokojenie
(aktuálna)
€
%
1 554 250,65 €
44 882,12 €
2,88770141
1 332 351,86 €
38 474,34 €
2,88770141
304 351,70 €
8 788,77 €
2,88770141
163 747,08 €
4 728,53 €
2,88770141
121 872,21 €
3 519,31 €
2,88770141
96 326,81 €
2 781,63 €
2,88770141
84 853,97 €
2 450,33 €
2,88770141
1 311 572,58 €
37 874,30 €
2,88770141
61 360,54 €
1 771,91 €
2,88770141
56 744,04 €
1 638,60 €
2,88770141
53 100,88 €
1 533,39 €
2,88770141

P.č. Veriteľ
1
2
3
4
5
6
7
*
8
9
10
**
*
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Komerční banka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
mz trade, s.r.o.
Slovenská konsolidačná, a.s.
HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o.
RAVEN a.s.
Ing. Bohuslav Belanec
Ing. Belanec - incidenčné konanie
Schindler výťahy a eskalátory a.s.
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s.
Ing. Milan Cibulka, PhD.
+ podmienka vzniku zistená vo výške 514 175,93 €
Ing. Cibulka,PhD. - incidenčné konanie
1 309 107,29 €
Miloš Hlucháň
52 433,22 €
František Miho
46 915,44 €
Mesto Žilina
43 986,33 €
SEJONG Czech s.r.o.
42 970,75 €
PROFIgips, s.r.o.
40 176,93 €
CALORIM Sk, s.r.o.
31 096,38 €
STEELER, spol. s r.o.
30 077,22 €
Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo SR pracovisko Žilina, v pôsobnosti
25 507,48 €
Daňový úrad Žilina II
Peter Mravec - TEMPO ČADCA
24 787,54 €
BEKOM, s.r.o.
24 501,58 €
VEREX Žilina, a.s.
23 004,71 €
MRK CONTRACT, s.r.o.
22 603,52 €
Kultan Ľubomír
19 257,35 €
KOBAN architects, S.R.O.
18 095,99 €
KOREKT - BUILDING spol. s r.o.
16 664,06 €
D.A.L., spol. s r.o.
16 149,15 €
Jaroslav Kukurdík - SOF
15 693,55 €
Hilti Slovakia, spol. s r.o
15 231,53 €
ROBSTAN, s.r.o.
12 857,88 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
11 795,87 €
MÝTNIK s.r.o.
11 015,47 €
WOODCOTE Slovakia, s.r.o.
10 155,81 €
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
8 671,62 €
Stredná odborná škola stavebná
8 304,80 €
Ján Maruna, stavebná činnosť
8 168,61 €
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
7 402,68 €
ATRO s.r.o.
7 132,81 €
Peter Zajac
6 931,84 €
versity, a.s.
6 381,90 €
Miroslav Dubeň - Stavbyt
5 525,24 €
ŽILOS, spol. s r.o.
5 306,65 €
.A.S.A. SLOVENSKO spol s r.o.
4 842,13 €
KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o.
4 677,30 €
SBS JOHAN, s.r.o.
4 587,17 €
Schomburg Slovensko, s.r.o.
4 533,33 €

37 803,11 €
1 514,11 €
1 354,78 €
1 270,19 €
1 240,87 €
1 160,19 €
897,97 €
868,54 €

2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141

736,58 €

2,88770141

715,79 €
707,53 €
664,31 €
652,72 €
556,09 €
522,56 €
481,21 €
466,34 €
453,18 €
439,84 €
371,30 €
340,63 €
318,09 €
293,27 €
250,41 €
239,82 €
235,89 €
213,77 €
205,97 €
200,17 €
184,29 €
159,55 €
153,24 €
139,83 €
135,07 €
132,46 €
130,91 €

2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Hlušík Rudolf
4 234,91 €
Mgr. Daniela Hupková Dančová - GEMINI
4 176,17 €
PROMA, s.r.o.
3 978,88 €
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
3 810,66 €
PREFA Sučany, a.s.
3 724,05 €
Stredoslovenská energetika, a.s.
3 659,04 €
Autoservis Puček sof., spol. s r.o.
3 270,78 €
Píla Dlhé Pole, s.r.o.
2 604,36 €
FASTRADE SK, s.r.o.
2 524,61 €
DôVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
2 483,73 €
Janka Súkeníková - ĎURI, s.r.o.
2 414,01 €
(CISS City, s.r.o.) JUDr. Danica Birošová, správca konkurznej podstaty
57
2 390,71 €
MIGAREAL s.r.o. v konkurze
** + podmienka vzniku zistená vo výške 1 975 363,25 €, avšak sa stala nemožnou
58 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
2 297,89 €
59 CONSULTING&CONTROL OF WELDING, s.r.o.
2 163,79 €
60 Rosi-stav, s.r.o.
1 951,96 €
61 MZ PNEU, s.r.o.
1 931,01 €
62 HAKOM s.r.o.
1 856,41 €
63 Ing. Tibor Bátory
1 805,73 €
64 DOSS spol. s r.o.
1 698,17 €
65 Mgr. Dušan Šimún - advokát, s.r.o.
1 636,56 €
** + podmienka vzniku zistená vo výške 15 778,62 €, avšak sa stala nemožnou
66 Petit Press, a.s.
1 274,48 €
67 JICO, spol. s.r.o.
1 212,63 €
68 Korea Foods s.r.o.
1 101,64 €
69 VB LEASING SK, spol. s r.o.
1 073,96 €
70 SIAD Slovakia spol. s r.o.
703,11 €
71 Duslo, a.s.
616,47 €
72 Advokátska kancelária Kovár a partneri, s.r.o.
504,92 €
73 Linde Gas k.s.
503,29 €
74 REGULáTORY A KOMPENZáTORY SLOVENSKO, spol. s r.o.
480,43 €
75 FERONA Slovakia, a.s.
362,28 €
76 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
310,21 €
77 PPG Deco Slovakia, s.r.o.
280,32 €
78 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
0,07 €
79 VČELÁRSTVO KYSUCE, s.r.o.
- €
80 Podhalańskie Przedsiebiorstwo Budowlane Sp.j.
- €
81 PhDr. Ing. František Bilčík
- €
82 Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor
- €
83 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar - súdny exekútor
- €
84 EXPERATA, a.s.
- €
85 Exekútorský úrad JUDr. Barbora Hovanová
- €
86 AUSTINARE s.r.o.
- €
*
AUSTINARE s.r.o. - incidenčné konanie
82 005,23 €
SPOLU
7 232 125,85 €

Deň vydania: 07.02.2019
122,29 €
120,60 €
114,90 €
110,04 €
107,54 €
105,66 €
94,45 €
75,21 €
72,90 €
71,72 €
69,71 €

2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141

69,04 €

2,88770141

66,36 €
62,48 €
56,37 €
55,76 €
53,61 €
52,14 €
49,04 €
47,26 €

2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141

36,80 €
35,02 €
31,81 €
31,01 €
20,30 €
17,80 €
14,58 €
14,53 €
13,87 €
10,46 €
8,96 €
8,09 €
0,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
2 368,07 €
208 842,20 €

2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
2,88770141
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,88770141
2,88770141

Pozn.:
* podané incidenčné žaloby – plnenie na tieto pohľadávky bude uložené u správcu až do právoplatného
skončenia incidenčných konaní

** jedná sa o podmienené pohľadávky, ktoré je podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať až keď správcovi
preukáže vznik podmienenej pohľadávky. Nakoľko do dnešného dňa nebol zo strany podmienených veriteľov
správcovi oznámený vznik podmienených pohľadávok, tak v rámci tohto čiastkového rozvrhu výťažku nemôžu byť
uspokojované.
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Podľa ustanovenia §- u 98 ods. 1 ZKR, správca určuje veriteľskému výboru 30 - dňovú lehotu odo dňa
zverejnenia Dodatku č.2 k čiastkovému rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty Úpadcu zo dňa 22.12.2016 pre
nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie.
Poučenie: Ustanovenie § - u 98 ods. 3 ZKR sa použije primerane

Podľa ustanovenia § - u 98 ods. 3 ZKR môže veriteľský výbor v lehote určenej správcom Návrh čiastkového
rozvrhu výťažku schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení
veritelia úpadcu majú právo v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené
námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do Návrhu čiastkového rozvrhu výťažku pre nezabezpečených
veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese Jilemnického 30, 036 01 Martin. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné
podať vopred písomne do sídla kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
marina.gallova@gmail.com.
JUDr. Marína Gallová

K011315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harantová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1985
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/772/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/772/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Michaela Harantová, nar. 13.06.1985, trvale bytom Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 8:00 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca
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K011316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harantová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1985
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/772/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/772/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Michaela Harantová, nar. 13.06.1985, Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K011317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harantová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1985
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/772/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/772/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Michaela Harantová, nar.: 13.06.1985, trvale bytom Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová(ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.12.2018,
sp. zn. 5OdK/772/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 241/2018 dňa 14.12.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Michaela Harantová, born on 13.06.1985, with permanent address at Štiavnička 211/49, 976
81 Podbrezová, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 10.12.2018, ref. No. 5OdK/772/2018 published in the Commercial report No. 241/2018 of
14.12.2018 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
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Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
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Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 04.01.2019
Zvolen, on 04.01.2019
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K011318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1980
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1232/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1232/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Peter Farkaš, nar. 13.07.1980, trvale bytom M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 8:00 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K011319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1980
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1232/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1232/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Peter Farkaš, nar. 13.07.1980, trvale bytom M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K011320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1980
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1232/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1232/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Peter Farkaš, nar.: 13.07.1980, trvale bytom M. Chrásteka 509/19, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.01.2019,
sp. zn. 4OdK/1232/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 5/2019 dňa 08.01.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Peter Farkaš, born on 13.07.1980, with permanent address at M. Chrásteka 509/19, 965 01
Žiar nad Hronom (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Banská Bystrica of 02.01.2019, ref. No. 4OdK/1232/2018 published in the Commercial report No. 5/2019
of 08.01.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž
223, 960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred
to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
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according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 18.01.2019
Zvolen, on 18.01.2019
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K011321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skruteková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1227/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1227/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Mariana Skruteková, nar. 03.03.1988, trvale bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 8:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K011322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skruteková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1227/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1227/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

276

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Mariana Skruteková, nar. 03.03.1988, trvalo bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K011323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skruteková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1227/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1227/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Mariana Skruteková, nar.: 03.03.1988, trvale bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.12.2018,
sp. zn. 2OdK/1227/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 4/2019 dňa 07.01.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Mariana Skruteková, born on 03.03.1988, with permanent address at 1. mája 907, 981 01
Hnúšťa (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 21.12.2018, ref. No. 2OdK/1227/2018 published in the Commercial report No. 4/2019 of
07.01.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
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should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 29.01.2019
Zvolen, on 29.01.2019
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K011324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica tkáčska 87/1, 984 01 Lučenec - Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1954
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1094/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1094/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Irena Horváthová, nar. 24. 03. 1954, trvale bytom Ulica tkáčska 87/1, 984
01 Lučenec - Opatová (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 815 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, ktorá bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Istina:

1 792,93 €

Úroky:

61,30 €

Úroky z omeškania:

1,33 €

Náklady z uplatnenia:

100,76 €

Celková suma:

1 956,32 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2934/7, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1987
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1120/2018 S1812
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1120/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Berky, nar. 02. 01. 1987, trvale bytom
Agátová 2934/7, 962 21 Lieskovec, obchodné meno: Jaroslav Berky, s miestom podnikania Agátová 2934/7, 962
21 Lieskovec, IČO: 46344730, v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku
veriteľa:
Wüstenrot poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 17, 811 09 Bratislava IČO: 31 383 408 - v celkovej prihlásenej
sume vo výške 156,66 €.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 174, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/51/2019 zo dňa 28.01.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 23/2019 dňa 01.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka:
Jozef Balog, nar. 15. 10. 1962, trvale bytom Šíd 174, 986 01 Šíd (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Banská Bystrica No. 5OdK/51/2019, dated January 28th 2019, published in Commercial Journal No.
23/2019 on February 01th, 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Jozef
Balog, date of birth: 15. 10. 1962, with domicile at Šíd 174, 986 01 Šíd, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2019 a zároveň bol týmto
dňom vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Banská Bystrica came into force on February 02th, 2019. The
bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, company identification No.: 36 795 364 Slovakia.
Applications that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated
with lodged claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

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

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

284

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

K011327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 174, 986 01 Šíd
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1962
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Jozef Balog, nar. 15. 10. 1962, trvale bytom Šíd 174, 986 01 Šíd, (ďalej aj
ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom,
že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00 hod do 14.00 hod..
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavská Sobota 53, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1964
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/663/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/663/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Tibor Lakatoš, nar. 19.08.1964, trvale bytom Rimavská Sobota 53, 979 01
Rimavská Sobota – Nižná Pokoradz, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
12. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 66,38
€;
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13. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 79,69
€;
14. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 265,18
€;
15. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 66,38
€;
16. Mesto Rimavská Sobota, so sídlom Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 00 319 031, vo výške
239,42 €.
LexCreditor k.s.

K011329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Strelec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokoč 19, 962 25 Klokoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/712/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/712/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Strelec, nar. 24.02.1977, Klokoč 19,
962 25 Klokoč, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 78, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, správca dlžníka Ladislav Kováčik, dátum narodenia 03.10.1969, trvale bytom Rúbanisko III
78, 984 01 Lučenec, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) oznamuje účastníkom konania a ich
zástupcom, že do správcovského spisu vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka je možné nahliadať
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v sídle správcu na Hornej ulici č. 23 v Banskej Bystrici každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle +421 48 414 35 34, prípadne písomne na
adresu kancelárie správcu alebo prostredníctvom emailu na adresu office@bolosspravca.sk.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K011331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 78, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140, správca dlžníka Ladislav Kováčik, dátum
narodenia 03.10.1969, trvale bytom Rúbanisko III 78, 984 01 Lučenec, Slovenská republika (ďalej aj len ako
„Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje veriteľom
pohľadávok prihlásených do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka, že preddavok na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR, môže veriteľ prihlásenej pohľadávky popierajúci pohľadávku
iného veriteľa prihlásenú do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka zložiť na bankový účet správcu vedený
v Tatra banka a.s., číslo účtu (IBAN) SK30 1100 0000 0026 2278 3643.
Veriteľ pri zložení preddavku uvedenie (a) variabilný symbol – číslo, pod ktorým je pohľadávka zapísaná
v zozname pohľadávok vedenom správcom v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka a (b) správu pre
prijímateľa – spisovú značku konania o oddlžení Dlžníka spolu s textom „preddavok na trovy konania“.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K011332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1992
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/33/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/33/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Róbert Kútik, nar. 12. 06.
1992, trvale bytom Družby 16, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka
bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 22.01.2019, sp. zn. 2OdK/33/2019 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 20/2019 zo dňa 29.01.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bola ustanovená
spoločnosť: KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica,
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Slovenská republika, značka správcu: S1812 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Róbert Kútik, born on 12. 06. 1992, residence at city Družby 16, 974 01 Banská Bystrica, our duty is to
inform you, that the District Court in Banská Bystrica, dated 22.01.2019, No. 2OdK/33/2019, and promulgated in
the Commercial bulletin No. 20/2019 from day 29.01.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed company: KASATKIN Recovery, k. s., registered office Komenského 14A, 974 01
Banská Bystrica, Slovak republic as the trustee of bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and §166c BRA) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed about
preparing a schedule of property in the Commercial report. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
a 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing up only if the claim for
a full – cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the
trustee without undue delay of the secured creditor of the loan housing will be notified in writing. (§ 167l sec. 1
BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the assets securing his claim, the voting rights of the creditor ´s meeting may be exercised
only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského
14A, 974 01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee KASATKIN Recovery, k.s., Komenského 14A,
974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and
the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation of
the right the same legal effects as enforcement of right by the court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filled, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and accessories, whereby the
accessories shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment. (§ 29 sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the sum of the claim shall be determined by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency,
whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank
of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application form shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting entity, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
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persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka
KASATKIN Recovery, k. s., restructuring trustee of the debtor

K011333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1992
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/33/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/33/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Róbert Kútik, nar. 12. 06. 1992, trvale bytom Družby 16, 974 01
Banská Bystrica týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK58 1100 0000 0029 4602 4678, SWIFT: TATRSKBX s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: KUTIK.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
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sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kútik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družby 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1992
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/33/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/33/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Róbert Kútik, nar. 12. 06. 1992, trvale bytom Družby 16, 974 01
Banská Bystrica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Halaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železná Breznica 205, 962 34 Železná Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/373/2018S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/373/2018
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 : JUDr. Zuzana
Dobrovanov Šimová, správca dlžníka- Miroslav Halaj, nar. 03.04.1973, bytom Železná Breznica 205, 962 34
Železná Breznica , počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu zo dňa, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto
skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Miroslav Halaj, nar. 03.04.1973, bytom Železná Breznica 205, 962 34 Železná Breznica ,
končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Miroslav Halaj, nar. 03.04.1973, bytom Železná
Breznica 205, 962 34 Železná Breznica v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
Dňa 01.02.2019
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K011336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 1750/4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/722/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/722/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Kissová, nar. 10.12.1954, T. Vansovej
1750/4, 979 01 Rimavská Sobota, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku
veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:

RECLAIM, a.s., Staromestská 3, Bratislava, IČO: 46076760
14.724,71 €

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 831 / 68, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1093/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1093/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Oláh, nar. 05.06.1982, trvale
bytom Štúrova 831/68, 962 12 Detva, obchodné meno: Milan Oláh, s miestom podnikania Štúrova 831/68,
962 12 Detva, IČO: 50 521 403, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a
preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca
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K011338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožuch Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen 22, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1091/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1091/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Igor Kožuch, nar. 27.02.1974, trvale
bytom Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Kúpeľná 53, 962 37
Kováčová, týmto oznamuje, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zdeno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4315 / 18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1090/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1090/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zdeno Bartoš, nar. 05.06.1985, trvale
bytom Na Hrbe 4315/18, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica,
obchodné meno: Zdeno Bartoš, s miestom podnikania Na Hrbe 4315/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
50 798 634, korešpondenčná adresa: Kúpeľná 53, 962 37 Kováčová, týmto oznamuje, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
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majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Legény
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.L.Svobodu 1496/2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/532/2018S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/532/2018
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 : JUDr. Zuzana
Dobrovanov Šimová, správkyňa dlžníka - Stanislav Legény , nar. 19.04.1988, bytom Gen.L.Svobodu 1496/2,
969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno : Stanislav Legény , s miestom podnikania Gen.L.Svobodu
1496/2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 707 568 počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa, z vyjadrenia dlžníka , ako i zo zisťovania majetku
dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis
všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v
v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto
oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Stanislav Legény , nar.
19.04.1988, bytom Gen.L.Svobodu 1496/2, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno : Stanislav Legény , s
miestom podnikania Gen.L.Svobodu 1496/2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 707 568 , končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Stanislav Legény , nar. 19.04.1988, bytom
Gen.L.Svobodu 1496/2, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno : Stanislav Legény , s miestom
podnikania Gen.L.Svobodu 1496/2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 44 707 568 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
Dňa 01.02.2019

K011341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikuláš Toldy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 288/7, 985 59 Vividná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1101/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1101/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty úpadcu Mikuláš Toldy, nar. 28.10.1959, Potočná
288/7, 985 59 Vividná, týmto týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku
veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO: 36644030
Prihlásená suma: 205,06 €

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 93, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/4064/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1064/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Simona Berkiová, dátum narodenia 30.08.1992, trvale bytom Lehôtka 93, 985 11 Halič, Slovenská republika
(ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167n 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“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
súboru majetku pozostávajúceho zo súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu majetku všeobecnej
podstaty dňa 20.01.2019 in concreto

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Záhrada
Parcelné číslo: 18
Výmera: 856 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Lehôtka
Katastrálne územie: Lehôtka
Číslo listu vlastníctva: 15
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 2.140 EUR
Dátum zapísania: 20.01.2019

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcelné číslo: 20/2
Výmera: 135 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Lehôtka
Katastrálne územie: Lehôtka
Číslo listu vlastníctva: 15
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/2
Súpisová hodnota: 675 EUR
Dátum zapísania: 20.01.2019

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“). Správca s ohľadom na výšku súpisovej hodnoty jednotlivých
súpisových zložiek majetku tvoriacich Predmet speňažovania, ktorá ani pri jednej súpisovej zložke
majetku nepresiahla sumu vo výške 5.000 EUR a vychádzajúc zo skutočnosti, že Predmet speňažovania
nie je tvorený súpisovou zložkou majetku, vo vzťahu ku ktorej bola Dlžníkom uplatnená nepostihnuteľná
hodnota obydlia, speňažuje Predmet speňažovania ako súbor hnuteľných vecí.

Podmienky Verejného ponukového konania

1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu štrnásť (14)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne Správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/1064/2018 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „410642018“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. V zmysle ust. § 167s ZKR Správca nie je pri speňažovaní Predmetu speňažovania viazaný predkupným
právom.
12. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s vkladom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania do katastra nehnuteľností.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod Predmetu speňažovania
v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K011343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Binder
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1593/14A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Michal Binder, dátum narodenia 16.10.1992, trvale bytom na ulici Mierová 1593/14A, 969 01 Banská Štiavnica,
Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade s ust. § 167p 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“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné ponukové konanie“) na predaj
hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Nákladný príves značky PONGRATZ LPA 206 U, evidenčné číslo BS-321YA, VIN: U5GV06506X1005205,
rok výroby 2000
Stav opotrebovanosti: používaný nákladný príves
Súpisová hodnota: 200 EUR
(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty dňa
20.12.2018. (Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o Predmet speňažovania bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 20/2019 zo dňa 29.01.2019). Správca pre úplnosť uvádza, že mu nie je známa
súčasná poloha Predmetu speňažovania.
Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu štrnásť (14)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 4OdK/122/2018 NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v Tatra banka a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK30 1100 0000 0026 2278 3643 zábezpeku vo
výške ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol
záujemca uvedie „41222018“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno prípadne IČO.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
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ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný.
11. Správca v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
13. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
14. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
15. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
K011344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Popper Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rohozná 458 / 8, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/542/2018 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/542/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Kamil Popper, nar. 15.10.1969, trvale bytom Rohozná 458/8, 976 56
Pohronská Polhora, obchodné meno: Kamil Popper, s miestom podnikania Rohozná 458/8, 976 56 Pohronská
Polhora, IČO 43 465 111, Mgr. Katarína Milanská so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
týmto, podľa ust. § 167p a § 167q zákona č. 7/2005 Z.z., Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania, za účelom predaja majetku z konkurznej podstaty, evidovanej v súpise majetku
konkurznej podstaty :

Predmet speňažovania :
Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec

číslo súpis.
položky
Popis
majetku
1
Osobné motorové vozidlo tov.zn.VOLKSWAGEN VW POLO 1,9 D,

Súpisová
hodnota
Hodnota
majetku
vyjadrená v mene vyjadrená
euro
mene euro
VIN WVW 250,00
250,00
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ZZZ6NZYY000638, druh karosérie AB hatchback 5 dv., farba biela, v premávke, rok
výroby , kategória M1, hmotnosť 1435
Deň zápisu: 06.08.2018
Poznámka:
Deň zaradenia: 06.08.2018
Dôvod zápisu: hnuteľná vec /majetok dlžníka v čase vyhlásenia konkurzu
Sporný zápis:

Podmienky ponukového konania :
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu prostredníctvom : milanska@akmilanska.sk.

Termín a miesto predkladania ponúk :
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej listovej obálke s výrazným
označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. 4OdK/542/2018 Kamil Popper- NEOTVÁRAŤ! Na adresu správcu
: Mgr: Katarína Milanská, Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenie o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku, končí sa 10. dňa od zverejnenia ponuky o 15:30hod.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 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 ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.

Podmienky predloženia ponuky :
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu za celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v
Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu : IBAN : SK 25 7500 0000 0040 11652264, BIC : CEKOSKBX,
poznámka KAMIL POPPER - záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty určený na
doručovanie ponúk.
Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.

Náležitosti ponuky, t.j. obsah :
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
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3. označenie záujemcu : Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako jeden mesiac.
4. predloženie dokladu preukazujúceho úhradu zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia číslo účtu.

Podmienky akceptácie ponuky :
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Termín a miesto otvorenia obálok :
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 7 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v
sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.

Lehota na vyhodnotenie ponúk :
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu. V prípade
ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s
podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

Vo Zvolene, dňa 28.01.2019
Mgr. Katarína Milanská, správca

K011345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 1750/4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/722/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/722/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Kissová, nar. 10.12.1954, T. Vansovej
1750/4, 979 01 Rimavská Sobota, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 958/55, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.5.1950
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/64/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/64/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Anna Tóthová, nar. 15.5.1950, trvale bytom Boženy Němcovej
958/55, 990 01 Veľký Krtíš oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod. a v piatok od
8.00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom emailovom nahlásení sa na elektronickej adrese recovergroupks@gmail.com.

K011347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 55 958/55, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1950
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/64/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/64/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/64/2019 zo dňa 28.1.2019 bola spoločnosť
RECOVER GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku
dlžníka Anna Tóthová, nar. 15.5.1950, trvale bytom Boženy Němcovej 958/55, 99001 Veľký Krtíš (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 23/2019 dňa 1.2.2019.

V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto
ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

K011348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Várady
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 48, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1096/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1096/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Barnabáš Várady, nar. 09.05.1969,
Rakytník 48, 980 21 Bátka, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóthová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Němcovej 55 958/55, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1950
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/64/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/64/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Anna Tóthová, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Anna Tóthová, born on 15th of May
15.5.1950, trvale bytom Boženy Němcovej 958/55, 990 01 Veľký 1950, residing at Boženy Němcovej 958/55, 990 01 Veľký Krtíš, Slovak
Krtíš oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením republic hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/64/2019 zo dňa bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
28.1.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 23/2019 zo bankrupt by its resolution No.4OdK/64/2019 dated 28th of January 2019
dňa 1.2.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli and published in the Commercial bulletin No. 23/2019 dated on 1st of
ustanovený za správcu úpadcu.
February 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
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vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom the purpose to create such schedule was published in the Commercial
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3
28 ods. 3 ZKR).
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these petitions
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením should be treated as applications by its resolution without undue delay.
určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
(ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
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K011350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 685/31, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/656/2018 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/656/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.10.2018, pod č. k. 5OdK/656/2018
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kováč, nar. 08. 05. 1986, trvale
bytom Banícka 685/31, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej ako „Dlžník“).
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 § 167v ods. 1 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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Jozef Kováč, nar. 08. 05. 1986, trvale bytom
Banícka 685/31, 990 01 Veľký Krtíš, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 04.02.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K011351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčiariková Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakulinyho 1092, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/599/2018 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/599/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Vlasta Hrnčiariková,
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nar. 16.02.1957, bytom Bakulínyho 1092, 980 61 Tisovec, obchodné meno : Vlasta Hrnčiariková, miesto
podnikania : Sank Peter 58/1, 4240 Waldburg, Rakúsko, IČO: 4067093, (ďalej len dlžník), týmto v zmysle ust. §
167v ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamuje, že sa konkurz končí, pretože sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K011352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Prôčka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/692/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/692/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Dušan Prôčka, nar. 27. 09. 1960, trvale bytom Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Hliník nad Hronom,
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka.
KOLO: TRETIE
Predmet:
hnuteľná
vec,
osobné
motorové
vozidlo
značky
VOLKSWAGEN
AG,
DEU,
VIN:WVWZZZ1ZHVP198322, farba červená, rok výroby 1996, evid. č. ZH773AZ, zapísaná do súpisu majetku
všeobecnej podstaty pod položkou č. 1, súpisová hodnota 400,00 €, súpis všeobecnej podstaty bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 238/2018 dňa 11.12.2018.
právny dôvod: majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR, hodnota
400,00 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia v tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo účtu: IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, Variabilný symbol: 6118356810
Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0908 941 647.
V zmysle § 167 p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady (poplatky spojené s prihlásením motorového vozidla). 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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

306

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
V Lučenci, dňa 04.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K011353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turis Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž 133, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/334/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/334/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2OdK/334/2018 zo dňa 30.04.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 89/2018 dňa 10.05.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Turis, nar.
13.10.1979, trvale bytom Číž 133, 980 43 Číž, pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Miloš
Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov pod zn.
S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturaliazácii (ďalej v texte len ako „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.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. 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.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 21.01.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Ján Turis, nar. 13.10.1979, trvale bytom Číž 133, 980 43 Číž, sa KONČÍ,
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nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K011354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šerešová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Číž 174, 980 43 Číž
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/620/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/620/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 4OdK/620/2018 zo dňa 10.07.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 135/2018 dňa 16.07.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta
Šerešová, nar. 07. 01. 1966, trvale bytom Číž 174, 980 43 Číž, pričom do funkcie správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturaliazácii (ďalej v texte len ako „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.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. 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.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 23.01.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
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šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Alžbeta Šerešová, nar. 07. 01. 1966, trvale bytom Číž 174, 980 43 Číž, sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K011355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Ella
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliacka 14/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/956/2018 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/956/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/956/2018 zo dňa 11.10.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 202/2018 dňa 18.10.2018, ustanovený do funkcie správcu dlžníka: Ella Horváthová, nar.
28.11.1954, Sedliacka 14/6, 979 01 Rimavská Sobota, pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený JUDr.
Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov
pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v, ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturaliazácii (ďalej v texte len ako „ZKR“):
Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do
90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov
konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Správca týmto v súlade s ustanovením 167v, ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Ella
Horváthová, nar. 28.11.1954, Sedliacka 14/6, 979 01 Rimavská Sobota, sa KONČÍ, z dôvodu, že sa do 90
dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K011356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Györgyová Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1966
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Slávka Györgyová, nar. 17.06.1966, trvale bytom Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.: 2OdK/37/2019, oznamuje
osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že je možné nahliadnuť do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do
11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie je potrebné dohodnúť so správcom zaslaním písomného
podania na adresu kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu: levrinc@bjl-advokati.eu. Pri nahliadaní do
správcovského spisu je potrebné sa preukázať výpisom z obchodného registra, občianskym preukazom,
zástupcovia účastníkov konkurzného konania aj udeleným písomným splnomocnením.

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K011357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Györgyová Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
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"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Slávka Györgyová, nar. 17.06.1966, trvale bytom Jesenského 338/12,
049 16 Jelšava („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 2OdK/37/2019 zo dňa 25.01.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 22/2019 dňa 31.01.2019,
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
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pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 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)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Slávka Györgyová, date of birth 17.06.1966, adress
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská
Bystrica (Slovakia) No. 2OdK/37/2019 dated 25.01.2019, it was published in the Commercial bulletin No.
22/2019 from 31.01.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously JUDr. Miloš Levrinc,
PhD., J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.
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 regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
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By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
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Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
JUDr.
správca (trustee)

Miloš

Levrinc,

PhD.

K011358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Györgyová Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 338/12, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/37/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/37/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Slávka Györgyová, nar. 17.06.1966, trvale bytom Jesenského 338/12, 049 16
Jelšava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.: 2OdK/37/2019, týmto
podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Tatra
banka, a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§
167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§
(3) Pohľadávku možno poprieť

32

a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
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zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

JUDr. Miloš Levrinc PhD., správca

K011359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sútor 38, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/72/2017 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/72/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj hnuteľnú vec úpadcu menšej hodnoty, a to:

Rok výroby
Por. č. Druh veci

1.

osobné motorové vozidlo
zn. OPEL ZAFIRA A

Popis veci

TEČ:

Poznámka
VIN
2000

Vozidlo v premávke
RS-929BA
Farba: strieborná metalíza svetlá

Hodnota
v€

nepojazdné 600,- €
W0L0TGF75Y2123959

Ďalšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 048/4700060. Záujemcovia môžu ponuky zasielať do 10
dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/72/2017, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada sa iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu,
číslo účtu v tvare IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.
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V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom (alebo
fyzických osôb manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva) a (b) vyhlásenie, že zaplatia príslušný
správny poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla k vyššie uvedenému motorovému vozidlu na príslušnom
policajnom orgáne.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K011360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pongóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5 OdK/5/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Katarína Pongóová, trvale bytom J. Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská
Sobota, korešpondenčná adresa Dubovec 135, 980 41 Dubovec, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom
súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/ 5 /2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii
správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok v čase od 8.00 –
11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo elektronickou poštou
aklubicafliderova@gmail.com

Vo Zvolene, dňa 1.2.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K011361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Retlingová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 98, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1989
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/305/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/305/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Miroslava Retlingová, nar. 07.01.1989, Veľké Teriakovce 98, 980 51 Veľké Teriakovce (ďalej
len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka sa končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam majetku dlžníka“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch
rokoch“, datovaných dňom 31.05.2018, informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami, ako aj na základe
vlastného šetrenia neidentifikoval žiadny majetok, ktorý by v zmysle ust. § 167h a nasl. ZKR podliehal konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 druhá veta ZKR konkurz na majetok
dlžníka zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §
167b ods. 1, ust. § 167c ods. 2 a 3 a § ust. 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K011362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Pongóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.5.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5 OdK/5/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/5/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka , Katarína Pongóová, nar. 28.5.1983,
trvale bytom J. Bodona 1649/4, 979 01 Rimavská Sobota, korešpondenčná adresa Dubovec 135, 980 01
Dubovec, vedenom na OS Banská Bystrica, sp. značka 5 OdK/ 5 / 2019, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení
s 32 ods. 7 písm. b) a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení, zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý
možno skladať preddavok pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K011363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Róbert Zošiak, obchodné meno Robert Zošiak -RZ
Stav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Asmolova 1989/18, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5 OdK/175/2018 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5 OdK 175/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka Róbert Zošiak, nar. 6.12.1984, trvale bytom Gen. Asmolova 1989/18, 960
01 Zvolen – Môťová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Róbert Zošiak – RZ STAV, IČO: 43684 840,
v konkurznom konaní Okresného súdu Banská Bystrica sp. značka 5 OdK/ 175/ 2018, v zmysle 28 28 ods.3 a §
167 l ods.3 ZKR, zapisuje pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok:

Pohľadávka veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 ,
doručená správcovi dňa 1.2.2019, prihlásená suma 3000.- EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok označeného
konkurzu pod poradovým č. 8.

Vo Zvolene, dňa 4.2.2019

JUDr. Ľubica Flíderová

K011364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Piner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 1082 / 0, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/717/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/717/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia EGF613, VIN:
TMBEGF613W0725587, ŠPZ: RS 559BF, najazdené
1 252 018 km
použitá
1997
300,00 €

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

Poznámka
STK a EK platná do 11.07.2019, podľa
slov úpadcu pojazdné – obmedzene,
zhasína na volnobeh

04.02.2019
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K011365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kapusta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlkanovská 155/157, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1075/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1075/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Kapusta, nar. 26.04.1981, trvale bytom
Vlkanovská 155/157, 976 31 Vlkanová; obchodné meno Peter Kapusta, s miestom podnikania Vlkanovská
155/157, 976 31 Vlkanová, IČO: 51 839 555, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská
Bystrica pod sp.zn. 4OdK/1075/2018, v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo: 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis
všeobecnej podstaty Úpadcu.

Hnuteľný majetok

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

1
300,00
300,00

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

Deň vydania: 07.02.2019

1/1
02.02.2019; majetok vo vlastníctve úpadcu
Motorové vozidlo FIAT TIPO, aa sedan; vin
ZFA16000004196970, ev.č. BB 891 CY
Vlkanovská 155/157, 976 31 Vlkanová
r. 1995, pojazdné, stav
tachometra: 200742 km
.

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

JUDr. Jana Živická, správca

K011366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 85, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1965
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/693/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/693/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Advisors k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01, Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Janka Bartošová nar. 15.09.1965, trvale bytom Horná 85, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná
adresa: Družby 21, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Janka Bartošová s miestom podnikania
Horná 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 261 722, zverejnil v Obchodnom vestníku č. 14/2019 zo dňa
21.01.2019 oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu. V lehote určenej na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna
ponuka. Správca vyhodnotil ponukové konanie ako neúspešné.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K011367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 85, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1965
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/693/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/693/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE

Správca konkurznej podstaty dlžníka Janka Bartošová nar. 15.09.1965, trvale bytom Horná 85, 974 01 Banská
Bystrica, korešpondenčná adresa: Družby 21, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Janka Bartošová
s miestom podnikania Horná 85, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 261 722 týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1
zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to
konkrétne:
P.č. Číslo parcely

Druh pozemku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Trvalé trávnaté porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávnaté porasty
Orná pôda
Záhrada
Trvalé trávnaté porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávnaté porasty
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

65
32/2
31/2
160
80
70
146
62
158
192
156
41
167
163/1
79
38/1
38/2
2/3
2/4
20/1
20/3
20/4
24/1
24/2
31/1

Výmera
m2
10569
1728
2621
17761
19565
1817
396
6589
11264
5874
8462
864
32022
19332
17276
12479
1804
30
64
16
574
1918
616
652
447

LV č. Kat. územie / obec

Štát

105
106
107
108
109
110
111
112
112
112
113
114
115
116
117
173
173
230
230
254
254
254
254
254
293

Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov
Bečov

Spoluvl.
podiel
1/12
1/24
1/48
1/48
1/336
1/36
2/48
1/16
1/16
1/16
1/56
1/42
10/1152
1/84
1/48
1/42
1/42
1/24
1/24
2/24
2/24
2/24
2/24
2/24
1/48

Súpisová hodnota v Eur
18,00 Eur
12,00 Eur
9,00 Eur
65,00 Eur
2,00 Eur
9,00 Eur
82,00 Eur
8,00 Eur
124 Eur
65,00 Eur
26,00 Eur
116,00 Eur
49,00 Eur
40,00 Eur
7,00 Eur
52,00 Eur
7,00 Eur
1,00 Eur
1,00 Eur
0,50 Eur
8,00 Eur
28,00 Eur
9,00 Eur
10,00 Eur
2,00 Eur

za najvyššiu ponuku. Majetok úpadcu bude speňažený za najvyššie ponúknutú cenu, pričom najnižšie
podanie musí zodpovedať aspoň 80 % sumy súpisovej hodnoty.

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Advisors k.s.,
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – 5OdK/693/2018
– NEOTVÁRAŤ“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Ponuku je možné urobiť len pre všetky súpisové zložky ako súbor vecí spolu.

3.Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zábezpeku na ponúknutú kúpnu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená zábezpeka na ponúknutú
kúpnu cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

4. Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi.

5. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny.
Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej
zmluvy podľa bodu 6 týchto podmienok z dôvodov na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia dohodnutých
zmluvných podmienok záujemcom, uhradená suma prepadne v prospech všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným
neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.

6. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osobanepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „záloha Bartošová“. Záloha sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet úpadcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

7. Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu
cenu včas a to na číslo účtu IBAN: SK66 1111 0000 0011 6366 3014 vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

8. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 828 233 alebo mailom:
office@advisorsks.sk, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

9. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu.
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10. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 7 kalendárnych dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný
uzavrieť Kúpnu zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie Kúpnej
zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá
v prospech konkurznej podstaty.

Advisors k.s.,
Správca konkurznej podstaty

K011368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vitek Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 908, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Vladimír Vitek, trvalý pobyt: 1. mája 908, 981 01
Hnúšťa, dát. nar.: 10.10.1970, týmto oznamuje zmenu súpisovej hodnoty majetku zapísaného do súpisu
majetku všeobecnej podstaty úpadcu (pôvodný súpis majetku oddelenej podstaty bol zverejnený v OV č.
115/2015 zo dňa 18.06.2015):
1. Nehnuteľný majetok
LV

Označenie
bytu

Súpisné
číslo
bytového
domu

Byt: Vchod č. 1;
1870 Poschodie č. 5; 908
Byt č.10

Parcelné
číslo
na
ktorej
je Parcela
bytový
dom registra
postavený

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Obec

317/2

1/1

Hnúšťa Hnúšťa 8860/409867

“C“

k.ú.

Podiel priestoru na
Súp.
spoločných
častiach
hodnota
a spoločných
majetku
zariadeniach domu
21 600,- €

Zmena súpisovej hodnoty majetku vykonaná na základe Znaleckého posudku č. 12/2019 zo dňa 29.01.2019,
vypracovaný znalcom Ing. Jaroslavom Heckom, ul. Muránska 486, 980 61 Tisovec, znalec zapísaný v zozname
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným
číslom 911 065.

Prvá arbitrážna k.s., správca

K011369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2900 / 13, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1042/2018 S1347
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1042/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Milan Kováč, nar. 06. 04. 1946, trvale bytom Rúbanisko III 2900/13, 984 01 Lučenec týmto v zmysle §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka Milan Kováč,
nar. 06. 04. 1946, trvale bytom Rúbanisko III 2900/13, 984 01 Lučenec, končí.

Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K011370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 149 / 5, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/41/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka Vladimír Kováč, nar. 02. 11. 1976,trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33
Budča, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje veriteľom, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: ul. Horná 54, 974 01 Banská Bystrica,
v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adresu sídla kancelárie
správcu uvedenú vyššie, telefonicky na tel.č.: 0902 820 400, na e-mail: spravca.gregor@gmail.com resp. do
elektronickej schránky správcu.

K011371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/57/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/57/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca dlžníka – Janka Bučeková, nar. 20.10.1953, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8, 974 01
Banská Bystrica, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9,00 hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0908 925 291 .
Mgr. Dana Žlnková správca

K011372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súhradná 149 / 5, 962 33 Budča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/41/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/41/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka : Vladimír Kováč, nar. 02. 11. 1976,trvale bytom Súhradná 149/5, 962 33
Budča, korešpondenčná adresa: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32
ods. 7 písm. b) zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre
popieranie pohľadávok nasledovne:

IBAN:

SK60 8360 5207 0042 0341 7461

variabilný symbol:
výška kaucie:

číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
350 EUR

s doplňujúcou poznámkou: Vladimír Kováč, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/41/2019

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.

K011373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/57/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/57/2019
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

325

Obchodný vestník 27/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

4OdK/57/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Dana Žlnková, správca dlžníka – Janka Bučeková, nar. 20.10.1953, trvale bytom Cementárenská cesta
4640/8, 974 01 Banská Bystrica týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods.7písm. b) zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje účastníkom konania, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok.
IBAN: SK89 5200 0000 0000 1332 5381
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré sa popiera
Výška kaucie: 350,-€
Správa pre prijímateľa: - Janka Bučeková - kaucia

K011374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Bučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/57/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/57/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Janka Bučeková, nar.
20.10.1953, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/57/2019, zo dňa 24.01.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Janka Bučeková, date of bird 20.10.1953, permanently by the City of Cementárenská cesta 4640/8,
974 01 Banská Bystrica (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/57/2019 dated on 24th of January 2019, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘sestate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2019 dňa
31.01.2019. Dňom 01.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 22/2019 on
31th of January 2019. Bankruptcy was declared on 01th of February 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust.
§199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
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(BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, 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 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§
167lsec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
opohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
jepovinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Mgr. Dana Žlnková, správca/trustee
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K011375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeník Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
9.mája 334 / 2, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1025/2018 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1025/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 4OdK/1025/2018-12 z 24.10.2018 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ľubomír Súkeník, nar. 23.5.1978, trvale bytom 9. mája 334/2, 049 16 Jelšava, adresa na
doručovanie Tomášikova 443/74, 049 16 Jelšava, obchodné meno Ľubomír Súkeník, s miestom podnikania 9.
mája 334, 049 16 Jelšava, IČO: 43116124. Zároveň 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 212/2018 dňa 5.11.2018. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 6.11.2018.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ľubomír Súkeník, nar. 23.5.1978, trvale bytom 9. mája 334/2, 049 16
Jelšava, adresa na doručovanie Tomášikova 443/74, 049 16 Jelšava, obchodné meno Ľubomír Súkeník, s
miestom podnikania 9. mája 334, 049 16 Jelšava, IČO: 43116124 oznamujem, že správca 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.
Týmto zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľubomír Súkeník, nar. 23.5.1978,
trvale bytom 9. mája 334/2, 049 16 Jelšava, adresa na doručovanie Tomášikova 443/74, 049 16 Jelšava,
obchodné meno Ľubomír Súkeník, s miestom podnikania 9. mája 334, 049 16 Jelšava, IČO: 43116124, zrušuje.

V Hnúšti, 4. februára 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K011376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustajová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 436, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/14/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/14/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Zachar, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 8:00 do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu
emailom: judr.zacharondrej@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil: 0905 563 270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K011377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustajová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 436, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/14/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/14/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na zloženie
kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi:

Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1425856001/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0014 2585 6001

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K011378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/68/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RECOVER GROUP k.s. S1916, správca úpadcu Maroš Záslav, nar. 6.9.1983, trvale bytom Cementárenská cesta
4637/1, 974 01 Banská Bystrica oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-štvrtok od 08:00 hod do 15:00 hod.
a v piatok od 8.00 hod. do 14:00 hod. v kancelárii správcu na SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš, po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese recovergroupks@gmail.com.

K011379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustajová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 436, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/14/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/14/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Viera
Pustajová, nar.: 19.12.1954, trvale bytom: Telgárt 436, 976 73 Telgárt(„ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/14/2019 zo dňa 15.01.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 14/2019 zo dňa 21.01.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
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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, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 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)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Viera Pustajová, born 19.12.1954, residence Telgárt 436,
976 73 Telgárt (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were by
order of the District Court of Banská Bystrica, č. 4OdK/14/2019 dated 15.01.2019, published in
Commercial Bulletin no. 14/2019 dated 21.01.2019 bankruptcy was declared and JUDr. Ondrej Zachar,
Horná 65 / A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
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creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address JUDr. Ondrej Zachar, Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, and the administrator must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
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 elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of 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, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
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The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K011380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anastázia Váradyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Včelince 88, 980 50 Včelince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/674/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/674/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Anastázia Váradyová, nar. 19.04.1979, trvale bytom
Včelince 88, 980 50 Včelince, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
2OdK/674/2018, v zmysle § 167l 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
veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, zástupca veriteľa: TOMÁŠ
KUŠNÍR, s.r.o., IČO: 36 613 843, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava.
Právny dôvod vzniku pohľadávky : Pohľadávka vznikla z dôvodu nesplatenia dlhu vzniknutého zo Zmluvy
o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere zo dňa 09.06.2010. Ku dňu vyhlásenia konkurzu predstavovala
pohľadávka veriteľa voči úpadcovi nižšie uvedené sumy. Celková prihlásená suma: vo výške 16.298,85 €
(pozostáva z istiny vo výške 15.287,37 € a úrokov z omeškania vo výške 1.011,48 €). Poradie: Iná pohľadávka,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Jana Živická, správca

K011381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1983
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/68/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 5OdK/68/2019 zo dňa 29.1.2019 bola spoločnosť
RECOVER GROUP k.s., so sídlom kancelárie SNP 711/25, 99001 Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku
dlžníka Maroš Záslav, nar. 6.9.1983, trvale bytom Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica (ďalej
len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 24/2019 dňa 4.2.2019.

V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK19 0900 0000 0051 5188 5195
vedený v peňažnom ústave Slovnenská sporiteľňa, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto
ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.

K011382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1983
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/68/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
29.05.2000 Vám ako správca úpadcu: Maroš Záslav, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Maroš Záslav, born on 6th of
6.9.1983, trvale bytom Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 September 1950, residing at Cementárenská cesta 4637/1, 974 01 Banská
Banská Bystrica oznamujem, že bol na majetok úpadcu Bystrica, Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banská
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as
5OdK/68/2019 zo dňa 29.1.2019 uverejnenom v Obchodnom the trustee of the bankrupt by its resolution No.5OdK/68/2019 dated 29th of
vestníku č. 24/2019 zo dňa 4.2.2019 vyhlásený konkurz úpadcu a January 2019 and published in the Commercial bulletin No. 24/2019 dated
zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
on 4th of February 2019.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day following after
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of the
ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v The claim shall be filed by application except the claim against the
konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1ZKR).
bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor also
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 sec. 2 BRA).
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote and
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom the purpose to create such schedule was published in the Commercial
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v publish info that such claim was included into the list of the claims in the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 sec. 3
28 ods. 3 ZKR).
BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy, but
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec.
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. basic requirements; otherwise it will not be take into consideration. The
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these petitions
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením should be treated as applications by its resolution without undue delay.
určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
(ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K011383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ProCredis, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Š. Moysesa 5 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 162 593
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/12/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/12/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové Hlavná
číslo
kategória

Názov

1

pohľadávka z peňažné prostriedky na
účtu
účte

2

peňažná
pohľadávka

3

peňažná
pohľadávka

4

peňažná
pohľadávka

5

peňažná
pohľadávka

6

peňažná
pohľadávka

7

peňažná
pohľadávka

8

peňažná
pohľadávka

9

peňažná
pohľadávka

10

peňažná
pohľadávka

11

peňažná
pohľadávka

12

peňažná
pohľadávka

13

peňažná
pohľadávka

14

peňažná
pohľadávka

15

peňažná
pohľadávka

16

peňažná
pohľadávka

17

peňažná

Hodnota
Množstvo Detaily
(EUR)
Zostatková suma:
Číslo bankového účtu:
2943004460/1100
775,26 1
Názov banky: Tatrabanka
a.s.
Mena istiny: EUR

Popis

Pohľadávka voči dlžníkovi
Zmluva o pôžičke z 25.07.2011 - č.
Ivan Záslav,
1000003, Zmluva o pôžičke z
Cementárenská cesta 8, B.
31.12.2014 č. 1000003a,
Bystrica
Zmluva o pôžičke z 23.09.2011 č.
Pohľadávka voči dlžníkovi
1000030, Zmluva o pôžičke zo dňa
Milan Hrbáň, Filipovo 101,
31.12.2012 č. 1000030a, Zmluva o
Beňuš
pôžičke z 31.12.2014 č. 1000030b
Zmluva o pôžičke z 17.01.2012 č.
Pohľadávka voči dlžníkovi
1000058, Zmluva o pôžičke z
Imrich Šipoš, Tr. Hradca
31.12.2012 č. 1000058a, Zmluva o
Králové
pôžičke z 31.12.2014 č. 1000058b
Pohľadávka voči dlžníkovi Zmluva o pôžičke z 02.04.2012 č.
Viera Talajová, Orovnica 2, 1000078, Zmluva o pôžičke z
966 52
31.12.2014 č. 1000078a
Pohľadávka voči dlžníkovi Zmluva o pôžičke z 08.06.2012 č.
Pavel Struhártik, Hronsecká 1000093, Zmluva o pôžičke z
cesta 70/48, Hronsek
31.12.2014 č. 1000093a
Pohľadávka voči dlžníkovi Zmluva o pôžičke z 26.10.2012
Katarína Krakovská, J.
č.1000120, Zmluva o pôžičke z
gagarina 87, Zvolen
31.12.2014 č. 1000120a
Zmluva o pôžičke z 30.10.2012 č.
1000122, Zmluva o pôžičke z
Pohľadávka voči dlžníkovi
19.12.2012 č. 1000134, Zmluva o
Viktor Molnár, Podlavická
pôžičke z 31.12.2014 č. 1000122a,
cesta 25, Banská Bystrica
Zmluva o pôžičke z 31.12.2014 č.
1000134a
Pohľadávka voči dlžníkovi
Zmluva o pôžičke z 15.11.2012 č.
Blažena Guzmová,
1000124, Zmluva o pôžičke z
Beskydská 10, Banská
31.12.2014 č. 1000124a
Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi Zmluva o pôžičke z 24.01.2013 č.
Milan Patkoš, Starohorská 1000138, Zmluva o pôžičke z
22, Banská Bystrica
31.12.2014 č. 1000138a
Pohľadávka voči dlžníkovi Zmluva o pôžičke z 22.05.2013 č.
Oľga Jančiarová, Podháj
1000151, Zmluva o pôžičke z
53, Banská Bystrica
31.12.2014 č. 1000151a
Pohľadávka voči dlžníkovi
Zmluva o pôžičke z 04.06.2013 č.
Helena Speváková,
1000153, Zmluva o pôžičke z
Tatranská 79, Banská
31.12.2014 č. 1000153a
Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi
Zmluva o pôžičke z 28.01.2014 č.
Anastázia Jarabáková,
1000168, Zmluva o pôžičke z
Ľupčianska 78/2, Slovenská
31.12.2014 č. 1000168a
Ľupča
Pohľadávka voči dlžníkovi
Zmluva o pôžičke z 24.03.2014 č.
Anna Riečanová,
1000174, Zmluva o pôžičke z
Rakytovská cesta 68,
31.12.2014 č. 1000174a
Banská Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi
Zmluva o pôžičke z 10.04.2014 č.
Magdaléna Majerová, 1.
1000176
mája 10, Slovenská Ľupča
Pohľadávka voči dlžníkovi Zmluva o pôžičke z 14.05.2014 č.
Zuzana Poljovková,
1000180, Zmluva o pôžičke z
Strážska cesta 1, Zvolen
31.12.2014 č. 1000180a
Pohľadávka voči dlžníkovi
Elena Kubiesová, Dolný
Zmluva o pôžičke z 12.09.2014 č.

1435,80 1

1272,79 1

732,87 1

1451,77 1

440,81 1

519,83 1

731,57 1

317,40 1

630,63 1

366,97 1

253,51 1

614,88 1

84,94 1

420,00 1

1283,74 1

848,00 1
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17

pohľadávka

18

peňažná
pohľadávka

19

peňažná
pohľadávka

20

peňažná
pohľadávka

21

peňažná
pohľadávka

22

peňažná
pohľadávka

23

peňažná
pohľadávka

24

peňažná
pohľadávka

25

peňažná
pohľadávka

Harmanec 1, Dolný
Harmanec
Pohľadávka voči dlžníkovi
Veronika Hrašnová,
Tatranská 3, Banská
Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi
Vladimír Škropek,
Harmanec 2, Harmanec
Pohľadávka voči dlžníkovi
Terézia Kuráková,
Vlkanovská 43/32,
Vlkanová
Pohľadávka voči dlžníkovi
Miroslava Valocká,
Jakubská cesta 4657/5,
Banská Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi
Helena Tomaškovicová,
Beskydská 2, Banská
Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi
Ján Huťa, Ondrejská 374/9,
Brusno
Pohľadávka voči dlžníkovi
Jozef Truban, Pod Turíčkou
37, Banská Bystrica
Pohľadávka voči dlžníkovi
Oľga Botošová, Podháj 53,
Banská Bystrica

Konkurzy a reštrukturalizácie
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848,00 1

1000187

Zmluva o pôžičke z 19.12.2014 č.
1000190

452,00 1

Zmluva o pôžičke z 23.12.2014
č.1000191

203,00 1

Zmluva o pôžičke z 31.12.2014 č.
1000142a

271,73 1

Zmluva o pôžičke z 06.02.2015 č.
1000194

990,00 1

Zmluva o pôžičke z 13.02.2015 č.
1000195

352,00 1

Zmluva o pôžičke z 20.02.2015 č.
1010001

456,00 1

Zmluva o pôžičke z 14.08.2015 č.
1000198

1056,00 1

Zmluva o pôžičke z 14.08.2015 č.
1000199

522,00 1

26

hnuteľný
majetok

Pizza pec

Etážová pizza pec zn. Ferrara Forni

300,00 1

27

hnuteľný
majetok

súbor hnuteľných vecí

porcelánový riad zn. Apulum

200,00 1

28

hnuteľný
majetok

súbor hnuteľných vecí

aluminiové lampy

140,00 7

29

hnuteľný
majetok

súbor hnuteľných vecí

jedálenský príbor

150,00 1

súbor hnuteľných vecí

poháre RONA

100,00 1

30
31

32

33
34

hnuteľný
majetok
hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok

hnuteľný
majetok
hnuteľný
majetok

výrobník ľadu

kuchynská váha

70,00 1

elektronická kuchynská váha

20,00 1

smaltovaný kotlík

60,00 1

skrinka

20,00 1

Typ stroja: pizza pec
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
zodpovedá veku
Výrobca: STEFANO
FERRARA FORNI
Typ : 1290
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Výrobca: Apulum
Porcelaine, Rumunsko
Typ : ALU3118HP
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Výrobca: Polux, Poľsko
Typ :
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Výrobca:
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Typ : ACS-15 A
Rok výroby:
Stav opotrebovania:
Výrobca: SHANGHAI
YOUSHENG WEIGHING
APPARATUS

Bratislava, 04.02.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S1704
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K011384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Dolniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Hnúšťa 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/716/2018 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/716/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v konkuznom konaní vedenom na majetok dlžníka :
Roman Dolniak, nar. 26. 06. 1974, trvale bytom Mesto Hnúšťa, 981 01 Hnúšťa, obchodné meno Roman Dolniak,
s miestom podnikania Vladimíra Clementisa 215, 981 01 Hnúšťa, IČO: 34 972 309 týmto oznamuje, že v súlade s
§ 167p ods. 2) zákona č. 7/2005 z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vylučuje zo
súpisu majetku - všeobecnej podstaty osobné motorové vozidlo Renault Megane EČ RS760, VIN :
VF1BA0F0G16944574.
Uvedený majetok dlžníka bol zapísaný do všeobecnej podstaty a zverejnený v Obchodnom vestníku č. 207/2018
zo dňa 25.10.2018.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 04.02.2019

K011385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šovčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov.nár.povstania 175 / 154, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/575/2018 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/575/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj hnuteľnú vec dlžníka, a to:
Por.
č.

Druh
veci

hnuteľnej

1.

Motorové vozidlo

Hodnota
€

Popis hnuteľnej veci

v

OPEL CORSA 1.2I ECO, VIN: WOLOSBF68W4003794, 1196 cm3, cca 230.000 km, rok výroby
350,1997, farba červená

Ďalšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese dusan.paulik@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky
zasielať do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: JUDr. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 5OdK/575/2018, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada
sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na
účet správcu, číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
Správca v danom konkurznom konaní si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez
povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu.
V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť (a)
výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov
alebo fotokópiu občianskeho preukazu v prípade záujemcu fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom a (b)
vyhlásenie, že zaplatia všetky potrebné poplatky za zmenu vlastníka a držiteľa vyššie uvedeného vozidla
v evidencii vozidiel.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K011386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriška Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sirk 274, 049 64 Sirk
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/913/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/913/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Ďuriška, nar. 21.05.1958, trvale bytom:
Červeňany 274, 049 64 Sirk (sp.zn.: 2OdK/913/2018 zo dňa 25.09.2018, zverejnené v OV č.1932018 zo dňa
05.10.2018), týmto vyhlasuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 20/2019 zo dňa 29.01.2019.
Súpis majetku
typ
súpisovej
p.č. zložky
popis súpisovej zložky
motorové vozidlo
značka: ŠKODA FELICIA EFF 614
EČ:
RA439BC
VIN:
TMBEFF614V0382084
druh vozidla: osobné vozidlo
3. Hnuteľná vec
druh karosérie: AB hatchback 5dv.
Štatút: v premávke
farba: modrá metalíza
kategória: M1
dátum prvej evidencie: 4.9.1996

dátum
hodnota zápisu

dôvod zápisu

300 Eur 05.12.2018

§ 167h ods. 1
ZKR
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Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Jaroslav Ďuriška –
neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozila, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu IBAN:SK63 1111 0000 0014 2460 8006 vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu
IBAN:SK63 1111 0000 0014 2460 8006 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do
poznámky je nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Jaroslav Ďuriška a typ motorového vozidla.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu 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.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 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
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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.
(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 ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

14. Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421948114200

V Banskej Bystrici, dňa 04.02.2019

JUDr. Radka Longauerová, správca

K011387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branický Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 23, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/662/2018 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/662/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie
Správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Branický, nar. 01.07.1979, bytom Harmanec 23, 976 03 Harmanec,
obchodné meno: Peter Branický, Harmanec 23, 976 03 Harmanec, IČO: 50 073 842 v súlade s ust. § 167p zák.
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto vyhlasuje prvé ponukové konanie na predaj
hnuteľného majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty majetku, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. OV 246/2018 dňa 21.12.2018 a ktorý tvorí:
·

motorové vozidlo Škoda Octavia 1U AC Combi, VIN:TMBHU21U342856231, EČ: BB507FD, rok výroby
2004, farby modrá metalíza, počet najazdených km: 251000 km, STK a EK platná do
9/2019, v pojazdnom stave, v súpisovej hodnote 1 800,- € (veľký technický preukaz a fotografie vozidla
k nahliadnutiu u správcu na emailovej adrese: akvavrekova@gmail.com).

Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môže zúčastniť fyzická aj právnická osoba bez obmedzenia. Ponukové konanie
je uverejňované len v Obchodnom vestníku.
2. V tomto ponukovom konaní je najnižšie podanie rovnajúce sa súpisovej hodnote hnuteľného majetku.
3. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu preukazujú svoju právnu subjektivitu tak, že so svojou ponukou
zasielajú v prípade právnickej osoby aktuálny výpis z obchodného registra, v prípade podnikateľa Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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fyzickej osoby aktuálny výpis zo živnostenského registra a v prípade fyzickej osoby fotokópiu
identifikačnej karty.
Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu doručia svoje ponuky (návrh ponúkanej kúpnej ceny za predmetný
majetok) v slovenskom jazyku správcovi konkurznej podstaty na jeho adresu: JUDr. Dagmar Vavreková,
správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Branický, Horná 51, 974 01 Banská Bystrica s príslušným
označením "Konkurz – neotvárať č.k. 5OdK/662/2018" najneskôr do 15-tich pracovných dní od
zverejnenia v OV a zároveň v tejto istej lehote ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu zložia na účet
správcu vedený v Tatrabanka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0026 2448 0849.
Ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná bez akýchkoľvek podmienok a podpísaná osobou oprávnenou
konať v mene záujemcu.
Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk správca otvorí doručené ponuky najneskôr do 5 pracovných dní
od ukončenia lehoty na ich podanie. O otvorení obálok správca vyhotoví písomnú zápisnicu.
Víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splní predmetné podmienky a súčasne predloží
najvyššiu ponuku na kúpu majetku a zloží zálohu ako ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu na účet
správcu, o čom bude písomne informovaný najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
otvorenie obálok. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu o víťazovi
ponukového konania. Neúspešnému záujemcovi bude zložená záloha vrátená správcom do 5 pracovných
dní od vyhodnotenia ponúk.
S víťazom ponukového konania bude spísaná riadna kúpna zmluva a na základe podpísanej kúpnej
zmluvy sa stane vlastníkom predmetného majetku. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na
svoje náklady.

JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K011388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Tóthová, Ing., Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklabiná 33, 991 05 Sklabiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/56/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/56/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Ing. Mgr. Monika Tóthová,
nar. 21. 06. 1984, Sklabiná 33, 991 05 Sklabiná, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici, spis. zn. 2OdK/56/2018, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“),
ponukové konanie na majetok vo vlastníctve dlžníka.

3. kolo ponukového konania

Predmet ponukového konania:
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti CLARION s.r.o., 295, Sklabiná 991 05, SR, IČO: 44 733 241,

Popis:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel dlžníka zapísaný do Súpisu všeobecnej podstaty, ako súpisová zložka č. 1, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 96/2018, dňa 21.05.2018, K034648.

Súpisová hodnota:
10.000,- €

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o kúpu musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným označením záujemcu a výšky
ponúkanej kúpnej ceny, doručiť správcovi v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, na adresu kancelárie správcu: Mgr. Natália Miľanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, a to v zalepenej obálke s označením: PONUKA NEOTVÁRAŤ konkurz: 2OdK/56/2018.

V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú
zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne,

2. záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca
právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby, a súčasne

3. záujemcovia o kúpu musia v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi ponúknutú kúpnu cenu, a to na
bankový účet vedený v banke mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622
7276, BIC kód: BREXSKBX, pričom je potrebné uviesť variabilný symbol č. 2562018 a do poznámky pre príjemcu
meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v
zmysle tejto ponuky. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, ktorá bude
zároveň spĺňať všetky podmienky ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v
prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.

Poučenie:
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Iné majetkové hodnoty (obchodný podiel) správca speňaží obdobne ako hnuteľné veci alebo pohľadávky. Ak sa
hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K011389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podháj 6139/53, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/299/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/299/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Dušan Bučko, nar. 25.10.1975, bytom Podháj 6139/53, 974 01 Banská
Bystrica; obchodné meno Dušan Bučko, s miestom podnikania Podháj 6139/53, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
40 092 089 týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania vedeného pod sp. zn. 4OdK/299/2018, že
v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Alektum, s.r.o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava- mestská časť Staré Mesto
Celková prihlásená suma: 5.681,91 €
JUDr. Mário Keleti, správca
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K011390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacena Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.P.Voljanského 1368 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1965
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/717/2018 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/717/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/717/2018 zo dňa 03.08.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku 154/2018 vydanom dňa 10.08.2018 pod č. K058451, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ing. Róbert Lacena, nar. 15.05.1965, trvale bytom E. P. Voljanského 1368/16, 960 01 Zvolen, IČO:
33304785 a súčasne bola do funkcie správcu ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, (ako správca úpadcu v súlade s ustanovením §
28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/717/2018, že
dňa 18.01.2019, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu doručená súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 247 85 199, ktorý si v konkurznom konaní prihlásil prihlášku pohľadávok:
Spolu vo výške: 1 615,06 EUR

Táto pohľadávka v celkovej výške 1 615,06 EUR bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 04.02.2019.

V Bratislave, dňa 04.02.2019
KRIVANKON k.s.,
Mgr. Peter Vančo – komplementár
Správca S 1704

K011391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haškova 6017 / 32, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/41/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Ivan Záslav, nar. 16.07.1991, bytom Haškova 6017/32, 974 01 Banská
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Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ivan Záslav, Haškova 6017/32, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45 241 023 oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadanie do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: f.vavrac@gmail.com.
JUDr. František Vavráč, správca

K011392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslav Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haškova 6017 / 32, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/41/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/41/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť kauciu pri popretí pohľadávky.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Ivan Záslav, nar. 16.07.1991, bytom Haškova 6017/32, 974 01 Banská
Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ivan Záslav, Haškova 6017/32, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 45 241 023, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 5OdK/41/2019, že kauciu pri popretí
pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka Banská
Bystrica, IBAN: SK18 1100 0000 0026 2013 1297, pričom variabilným symbolom bude číslo popretej
pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: f.vavrac@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet pripísaná suma 350,Eur (kaucia) za popretie každej pohľadávky uplatnenej samostatnou prihláškou.
JUDr. František Vavráč, správca

K011393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 66, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/635/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/635/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Róbert Jamrich, dátum narodenia 01.04.1951, trvale bytom ulici
Unionka 66, 960 01 Zvolen, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K011394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 137, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/199/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/199/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Koloman Oláh, dátum narodenia 12.06.1971, trvale bytom Kpt.
Nálepku 137, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K011395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hermína Didiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Bazovského 1893/1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/588/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/588/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Hermína Didiová, dátum narodenia 02.03.1957, trvale bytom na ulici
M. Bazovského 1893/1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K011396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Hederváriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 14, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/364/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/364/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
1

Súpisová zložka majetku

Umiestnenie majetku

Číslo účtu

peňažné prostriedky na účte - deponované zrážky
SK16 8360
mBank S.A., pobočka
v exekučnom konaní EX 24431/14, ktoré
5207 0042 0622
zahraničnej banky
predchádzalo konkurzu
7276

Deň zapísania majetku do
súpisu / Deň aktualizácie
14.12.2018

Súpisová
hodnota
271,70 €

K011397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Ves 1, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1048/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1048/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
1

Súpisová zložka majetku

Umiestnenie majetku

Číslo účtu

peňažné prostriedky na účte - deponované zrážky
SK16 8360
mBank S.A., pobočka
v exekučnom konaní č. 41989/14, ktoré
5207 0042 0622
zahraničnej banky
predchádzalo konkurzu
7276

Deň zapísania majetku do
súpisu / Deň aktualizácie

Súpisová
hodnota

20.12.2018

2 752,11 €
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K011398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Prôčka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 277, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/886/2018 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/886/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Tomáš Prôčka, nar. 20.04.1987, trvale bytom Bukovina 277, 966 01 Hliník nad Hronom vedené na OS
Banská Bystrica pod č. konania 4OdK/886/2018 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K011399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kelemen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starohorská 21, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/38/2019 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/38/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka :
Ivan Kelemen, nar. 03. 07. 1966, trvale bytom Starohorská 21, 974 11 Banská Bystrica oznamuje, že do
správcovského spisu č.k. 2OdK/38/2019 S1168 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Cesta na
štadión 10, 974 04 Banská Bystrica a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 11.30 hod. a od
12.00 do 14.30 hod. Žiadosť o termín k nahliadnutiu do správcovského spisu je potrebné dohodnúť si na tel.:
048/41 54 184 alebo na email adrese : rybarikova@1uctovna.sk.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K011400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Tokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1005/2018 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1005/2018
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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lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie J. Bottu 30, 960 01 Zvolen zn S-1346, správca konkurznej podstaty
dlžníka Valéria Tokošová, nar. 04.06.1978 bytom Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen týmto v zmysle § 167l ods.3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že bola zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená pohľadávka veriteľa
SSE .s, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 v celkovej sume 217,28 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K011401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Tokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
J. Bottu 2098/30, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1005/2018 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1005/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Valéria Tokošová, nar. 04.06.1978, trvale bytom Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen vedené na OS
Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/1005/2018 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K011402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Nemcovej 4683/48, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/47/2019 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/47/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: dlžníka Ladislav Gál nar. 11.07.1959, trvale
bytom B. Nemcovej 4683/48,984 03 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ladislav
Gál TRANSPORT, s miestom podnikania B. Nemcovej 48, 984 03 Lučenec IČO: 17834082 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/47/2019 konkurz na majetok
dlžníka: Ladislav Gál nar. 11.07.1959, trvale bytom B. Nemcovej 4683/48, 984 03 Lučenec, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Gál TRANSPORT, s miestom podnikania B. Nemcovej
48, 984 03 Lučenec IČO: 17834082 a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil Mgr. Pavla
Vršku, so sídlom ul. M.R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. V zmysle § 85 ods. 2 zákona číslo 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca oznamuje, že do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu sp.zn.: 4OdK/47/2019 S1255 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese:
ul. M.R. Štefánika č. 2, 990 01 Veľký Krtíš a to v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy v čase od
08.00 do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s termínom
nahliadnutia možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle: 0917 331 997. Mgr.
Pavel Vrška, správca.
K011403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Nemcovej 4683/48, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/47/2019 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/47/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka: Ladislav
Gál nar. 11.07.1959, trvale bytom B. Nemcovej 4683/48, 984 03 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Ladislav Gál TRANSPORT, s miestom podnikania B. Nemcovej 48, 984 03
Lučenec IČO: 17834082 oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp.zn.:
4OdK/47/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka . According to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustees of the bankrupt Ladislav Gál
nar. 11.07.1959, trvale bytom B. Nemcovej 4683/48,984 03 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Ladislav Gál TRANSPORT, s miestom podnikania B. Nemcovej 48, 984 03
Lučenec IČO: 17834082 hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the
resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 4OdK/47/2019 bankruptcy was declared on the
Bankruptś estate. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution of the Discrit Court
Banská Bystrica was published . The bankruptcy was declared as of this date. V zmysle zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v základnej lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu správcu: Mgr.
Pavel Vrška so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš. Pre každú pohľadávku musí
byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť
datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
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. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
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 in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: Mgr. Pavel Vrška so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika. Each claim must be registred
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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separately. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the
firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof 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. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors 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. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro
currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to
the registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak
republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa
na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Registrations that will not fulfill the
requirements state 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 the bankruptcy. . The truste of the Court do not have a duty
to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration. Veriteľ
zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR. The cerditor is responsible for
the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA. Toto zverejnenie sa vzťahuje k
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu. This information is designed for
creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
bankrupt. Vo Veľkom Krtíši , Mgr. Pavel Vrška, správca Mgr. Pavel Vrška, truste of the bankrupt
K011404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Gál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B.Nemcovej 4683/48, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/47/2019 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/47/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: dlžníka Ladislav Gál nar. 11.07.1959, trvale
bytom B. Nemcovej 4683/48,984 03 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ladislav
Gál TRANSPORT, s miestom podnikania B. Nemcovej 48, 984 03 Lučenec, IČO: 17834082 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 4OdK/47/2019 konkurz na majetok
dlžníka Ladislav Gál nar. 11.07.1959 trvale bytom B. Nemcovej 4683/48, 984 03 Lučenec, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Gál TRANSPORT, s miestom podnikania B. Nemcovej
48, 984 03 Lučenec, IČO: 17834082 a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil Mgr. Pavla
Vršku, so sídlom ul. M.R. Štefánika č.2, 990 01 Veľký Krtíš. Bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávky veriteľom, je vedený v OTP Banka Slovensko, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK 8652000000000014874040 Mgr. Pavel Vrška, správca
K011405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lahvička Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 1335/1, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Dušan
Lahvička, nar. 28. 02. 1983, trvale bytom Dolinky 1335/1, 962 12 Detva, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K011406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lahvička Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 1335/1, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1983
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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 (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Dušan Lahvička, nar. 28. 02. 1983, trvale bytom Dolinky 1335/1, 962 12 Detva oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 5OdK/66/2019 zo dňa 29.01.2019 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Dušan Lahvička, born 28. 02. 1983, Dolinky 1335/1, 962 12 Detva, our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/66/2019 dated on
29.01.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 24/2019 zo dňa
04.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 24/2019
on 04.02.2019. The bunkruptcy 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 u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, 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 (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.
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. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged
separately. The lodgment 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 lodgment of claim has to be dated and signed. 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 lodged in currency named as EUR. 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. 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 (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. 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 not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

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

LICITOR recovery, k.s., správca
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K011407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lahvička Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 1335/1, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1983
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka Dušan Lahvička, nar. 28. 02. 1983, trvale bytom Dolinky 1335/1,
962 12 Detva, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 5OdK/66/2019, ktorým je
účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.

LICITOR recovery, k.s., správca

K011408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chabanecká 5190 / 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1977
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Peter Vanko, nar. 13.06.1977, Chabanecká 5190/3, 97401 Banská Bystrica (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:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu za obchodný podiel spoločníka vo výške 50% v spoločnosti BA-VA SPED, 5 000,- €
s.r.o., so sídlom Jaroslava Haška 5923/9, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 874 506, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19045/S

LawService Recovery, k.s., správca
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K011409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúžavská cesta 1543 / 10, 981 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1230/2018 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1230/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom dlžníka:
Lakatoš Pavol, Dúžavská cesta 1543, 98101 Rimavská Sobota, Slovensko,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
2OdK/1230/2018/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K011410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúžavská cesta 1543 / 10, 981 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1230/2018 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1230/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Lakatoš Pavol, Dúžavská cesta 1543, 98101 Rimavská Sobota, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Lakatoš - popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca
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K011411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúžavská cesta 1543 / 10, 981 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1230/2018 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1230/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník"):
Lakatoš Pavol, Dúžavská cesta 1543, 98101 Rimavská Sobota, resp. Hlavná 376, 981 01 Hnúšťa, Slovensko
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 2OdK/1230/2018 zo dňa 02.01.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 2OdK/1230/2018 dated on 2nd of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Lakatoš Pavol, born 07. 02. 1973, permanent address Hlavná 376, 981 01 Hnúšťa, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.1.2019. Dňom
11.1.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 10th of January 2019. Bankruptcy was
declared on 11th of January 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). 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).
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The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Jaroslav Ďaďo,
bankrupcy trustee

K011412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustaj Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 2130 / 23, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/34/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/34/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom dlžníka:
Pustaj Peter, Vrbová 2130, 97703 Brezno, Slovensko,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
5OdK/34/2019/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
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Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K011413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustaj Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 2130 / 23, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/34/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/34/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Pustaj Peter, Vrbová 2130, 97703 Brezno, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Pustaj - popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K011414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Oláh, 18.01.1990, Martin Oláh MATES
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Straciny 52, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 545 227
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/760/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/760/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Martin Oláh, nar. 18. 01. 1990, trvale bytom Malé Straciny 52, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné
meno: Martin Oláh MATES, miesto podnikania: Malé Straciny 52, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 545 227, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 5OdK/760/2018, týmto v zmysle ust.
§ 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná
prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1, veriteľa: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25,
Bratislava 851 01, SR, IČO: 35 942 436, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 až 2, v
celkovej výške 5.845,06 €. Vyššie uvedené pohľadávky boli správkyňou zapísané do Zoznamu pohľadávok pod
číslom pohľadávky 2-3.
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Poučenie v zmysle § 167l a § 32 ZKR:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane.

§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K011415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799/60, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2018 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty - nehnuteľnosti
Katastrálne územie

LV

Parc. č.

výmera

druh pozemku

spoluvlastnícky podiel

podiel

súpisová hodnota
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Hriňová

8925 1065/2
1069

1609
308

TTP
TTP

1/1
1/1

Hriňová

8896 1046
1109/1
1109/3
1109/4
1110

1590
2073
1708
1393
1274

TTP
OP
OP
OP
OP

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

Hriňová

1243 1066
277
ZPN
rodinný dom, súpisné č. 38, (zbúraný)
1067
184
Záhrady

1/8
1/8
1/8

Deň vydania: 07.02.2019
1 609,00
308,00
1 917,00
1590
2073
1708
1393
1274
8 038,00
34,63
23,00
57,63

37,33 €
7,15 €
44,47 €
36,89 €
247,72 €
204,11 €
166,46 €
152,24 €
807,42 €
0,80 €
0,00 €
0,53 €
1,34 €

Celková súpisová hodnota : 853,24 Eur.
Ing. Jozef Oravec, správca

K011416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pustaj Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 2130 / 23, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/34/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/34/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník"):
Pustaj Peter, Vrbová 2130, 97703 Brezno,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 5dK/34/2019 zo dňa 22.1.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Banská Bystrica
No. 5OdK/34/2019 dated on 22nd of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Pustaj Peter, Vrbová 2130, 97703 Brezno, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.1.2019. Dňom
29.1.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 28th of January 2019. Bankruptcy was
declared on 29th of January 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
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Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Jaroslav Ďaďo,
bankrupcy trustee
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K011417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parný mlyn 1711 / 7, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/728/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/728/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka: František Botoš, nar. 21.12.1964, trvale bytom:
Parný mlyn 1711/7, 984 01 Lučenec, v zmysle ust. §167j ods. 1 ZKR zostavuje súpis majetku všeobecnej
podstaty:
Súpis majetku
p.č. typ súpisovej zložky

1.

hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
SEAT INCA 9K/APQ2/SG
nákladné vozidlo
VIN: VSSZZZ9KZWR015049
druh karosérie: BA skriňová
celková hmotnosť:1690 kg
farba: modrá
kategória vozidla: N1
štatút: v premávke

hodnota

dátum zápisu

dôvod zápisu

250 Eur

13.10.2018

§ 167h ods. 1 ZKR

EČV: LC355CJ

Poznámka: motorové vozidlo je v zlom technickom stave

JUDr. Radka Longauerová, správca

K011418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/67/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/67/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzný správca Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom 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

370

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Kolla Pavol, Oremburská 2321/6 , 97404 Banská Bystrica, Slovensko,
že dňom zverejnenie tohto oznámenia v obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu č.
4OdK/67/2019/S1326 v kancelárii správcu na adrese: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, 1. poschodie
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: pondelok až štvrtok: od 7:30 – 11:30, 13:00 14:30 a v piatok: od
7:30-do 13:30.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je vhodné podávať vopred, písomne na uvedenej adrese sídla, elektronicky emailom: jaroslav.dado@gmail.com alebo telefonicky na čísle: 0903/028719.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K011419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/67/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/67/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Kolla Pavol, Oremburská 2321/6 , 97404 Banská Bystrica, Slovensko,
Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie: 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica v zmysle § 167l ods. 5 v
spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa v konkurznom konaní môže zložiť kauciu v sume dve
percentá zo spornej sumy, najmenej 350,-EUR, na účet IBAN: SK221111 0000 0022 93984048.
Veriteľ uvedie číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol a do poznámky veriteľ uvedie
označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: "Kolla - popretie". Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Banskej Bystrici, Ing. Jaroslav Ďaďo, správca

K011420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolla Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jaroslav Ďaďo
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/67/2019 S1326
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/67/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty! Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty! Покана за
предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени. Opfordring til anmeldelse af fordringer.
Angivne frister skal overholdes. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten! Πρόσκληση για
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αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες. Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos! Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud
tähtaegadest tuleb kinni pidada. Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat. Invitation à produire
une créance. Délais à respecter! Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati. Felhívás követelés
benyújtására. Betartandó határidők. Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare. Siūlymas pateikti
reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai. Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro. Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati. Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u
op de termijn! Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe. Aviso de reclamação de
créditos. Prazos legais a observar! Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate. Vabilo k
prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati. Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník"):
Pavol Kolla, nar. 30. 03. 1960, trvale bytom Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica; obchodné meno Pavol
Kolla, s miestom podnikania Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 371 778,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 4OdK/67/2019 zo dňa 28.1.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
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 Banská Bystrica
No. 4OdK/67/2019 dated on 28th of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Pavol Kolla, born 30. 03. 1960, permanent address Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica; business name
Pavol Kolla, s miestom podnikania Oremburská 2321/6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 40 371 778, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 1.2.2019. Dňom
2.2.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 1st of February 2019. Bankruptcy was
declared on 2nd of February 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
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prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: Jaroslav Ďaďo, 29. augusta 31, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, Slovakia. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

373

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the website
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with
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his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovakia.
Jaroslav Ďaďo,
bankrupcy trustee

K011421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boboková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Zábave 3145 / 29, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1965
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/946/2018 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/946/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Lýdia
Boboková, nar. 14. 07. 1965, trvale bytom Na Zábave 3145/29, 974 11 Banská Bystrica, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Lýdia Boboková, nar. 14. 07. 1965, trvale bytom Na Zábave 3145/29,
974 11 Banská Bystrica sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Lýdia Boboková, nar. 14. 07. 1965, trvale bytom Na Zábave 3145/29,
974 11 Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca

K011422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 831 / 68, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1093/2018 S1541
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1093/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Oláh, nar. 05.06.1982, trvale bytom
Štúrova 831/68, 962 12 Detva, obchodné meno: Milan Oláh, s miestom podnikania Štúrova 831/68, 962 12 Detva,
IČO: 50 521 403, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že dňa 24.01.2019 si prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: SR – Krajský súd
Bratislava, nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 16,50 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok dňa 04.02.2019.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K011423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Muco
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko 1931/32, 977 01 Brezno-Predné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1187/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1187/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo
súpisovej
položky

1.

Súpis.
Identifikácia
Podstata Súpisová Dátum a dôvod zápisu
Poznámka
zložka
hodnota
majetku
Nehnuteľná LV č. 11752, k. ú. Brezno, okres Brezno, všeobecná 860,00 € 04.02.2019 Majetok, ktorý patril
vec
obec Brezno, stavba: rodinný dom, súp.
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu
č. 1911, na prac. č. 1395. Právny vzťah
v zmysle § 167 h ods. 1 ZKR
k parcele na ktorej leží stavba 1911 je
vidovaný na LV č. 3021. Spoluvlastnícky
podiel v 8/336-ín.
LV č. 3021 k. ú. Brezno, okres Brezno,
obec Brezno, parcela registra „C“ parc. č.
1395, o výmere 283 m2, zastavané
plochy a nádvoria. Právny vzťah k stavbe
evidovanej na pozemku 1395 je
vidovaný
na
LV
č.
11752.
Spoluvlastnícky podiel 1/24-ina.
860,00€

Spolu k 04.02.2019

V Lučenci dňa, 04.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
Správca konkurznej podstaty
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K011424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Donová Etela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 9. mája 334/2, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1953
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1127/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1127/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 30.11.2018, sp. zn. 2OdK/1127/2018, bol na majetok
dlžníka: Etela Donová, nar. 01. 07. 1953, ul. 9. mája 334/2, 049 16 Jelšava (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený
konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 235/2018, deň vydania:
06.12.2018.

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

·

žiadny majetok

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

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

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

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
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K011425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Časárová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovík 152, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/659/2018 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/659/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 25.10.2018, sp. zn. 5OdK/659/2018, bol na majetok dlžníka:
Alžbeta Časárová, nar. 26. 04. 1970, trvale bytom Bzovík 152, 962 41 Bzovík, obchodné meno: Alžbeta
Časárová, miesto podnikania: Bzovík 152,962 41 Bzovík, IČO: 41 798 775 (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený
konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2018, deň vydania:
02.11.2018.

Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR: „(1) Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Alžbeta Časárová, nar. 26. 04. 1970, trvale bytom
Bzovík 152, 962 41 Bzovík, obchodné meno: Alžbeta Časárová, miesto podnikania: Bzovík 152,962 41 Bzovík,
IČO: 41 798 775, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
správca konkurznej podstaty
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K011426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvonova 884/23, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/63/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Mária Bartošová, nar. 21.12.1965, bytom Zvonova 884/23, 969
Banská Štiavnica, oznamuje že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. –
15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne
adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K011427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Giam Do Minh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1966
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1102/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1102/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 500, k. ú. Moštenica, obec Moštenica, okres Banská Bystrica:
POZEMKY:
1. parc. č. EKN 7272/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2, súpisová hodnota 810,- €
2. parc. č. EKN 7272/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, súpisová hodnota 60,- €
v podiele dlžníka ½
Nehnuteľnosti evidované na LV č. 501, k. ú. Moštenica, obec Moštenica, okres Banská Bystrica:
POZEMKY:
3. parc. č. EKN 7275/1 – záhrada o výmere 61 m2, súpisová hodnota 305,- €
v podiele dlžníka ½.
V Rimavskej Sobote dňa 04.02.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.

K011428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvonova 884/23, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/63/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/63/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu dlžníka Mária
Bartošová, nar. 21.12.1965, bytom Zvonova 884/23, 969 01 Banská Štiavnica, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 5OdK/63/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Mária Bartošová, birt. 21.12.1965, adress Zvonova 884/23, 969 01 Banská Štiavnica
/hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská
Bystrica, No. 5OdK/63/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 04.02.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 4th of Feb. 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 základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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 úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof 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. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk
Credistors whose claims depend on the filfillment 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. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K011429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 39, 980 21 Rakytník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1102/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1102/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľudovít Horváth, nar. 25. 11. 1953, trvale bytom Rakytník 39,
980 21 Bátka týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR")
oznamuje, že ku dňu 04.02.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty a ktorý by
mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K011430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296/6, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/852/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/852/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka: Jozef Ďurčo, nar. 10. 05. 1995, trvale bytom Slobody 296/6, 987 01 Poltár, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu č. k. 5OdK/852/2018 v kancelárii správcu konkurznej podstaty
na adrese: J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 16:30 hod..
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na telefónnom čísle: 0908 941 647.
V Lučenci, dňa 04.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K011431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296/6, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/852/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/852/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec ako správca dlžníka: Jozef Ďurčo,
nar. 10. 05. 1995, trvale bytom Slobody 296/6, 987 01 Poltár v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č.
IBAN: SK26 3100 0000 0033 3018 1207, SWIFT: LUBASKBX vedený v Sberbank Slovensko, a. s., (teraz Prima
Banka, a. s.), VS: 6118396867.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Lučenci, dňa 04.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K011432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ďurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 296/6, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/852/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/852/2018
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 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 dlžník Jozef Ďurčo, nar. 10. 05.
1995, trvale bytom Slobody 296/6, 987 01 Poltár (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok dlžníka bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29.01.2019, sp. zn. 5OdK/852/2018, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 24/2019 zo dňa 04.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Ing.
Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, značka správcu: S1153 (ďalej aj len ako
„Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Jozef Ďurčo, nar. 10. 05. 1995, trvale bytom Slobody 296/6, 987 01 Poltár, our duty is to inform you,
that the District Court in Banská Bystrica zo dňa 29.01.2019, sp. zn. 5OdK/852/2018, and promulgated in the
Commercial bulletin No. 24/2019 from 04.02.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Ing. Ladislav Kokavec, with its registered office at J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, manager's name:
S1153 (as the trustee of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199
ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
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consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
V Lučenci, dňa 04.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K011433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankechová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakossova 46, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/506/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/506/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka: Oľga Jankechová, nar.: 05.02.1948, trvale bytom:
Bakossova 46, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Malinovského 18, 977 01 Brezno
(Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/506/2018 zo dňa 11.09.2018, OV č. 179/2018 z 17.09.2018) týmto vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na majetok dlžníka:

Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 242/2018 dňa 17.12.2018.
okres
obec: k.ú.
LV register druh pozemku
parcelné č. výmera podiel
Prievidza Bojnice Bojnice 3939 E
záhrada
138
47
1/1
Prievidza Bojnice Bojnice 3939 E
zastavaná plocha a nádvorie 139
1
1/1
Hodnota majeku spolu:

hodnota dátum zápisu dôvod zápisu
86,95 € 31.10.2018 § 167h ods. 1 ZKR
1,85 € 31.10.2018 § 167h ods. 1 ZKR
88,80 €

Hodnota predmetného majetku je správcom stanovená na sumu 88,80 Eur.
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Vyššie uvedený majetok sa speňažuje ako súbor.

Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň. Na
ponuku, ktorá nebude doručená do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň lehoty, správca nebude
prihliadať, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Oľga Jankechová –
neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· vymedzenie predmetu kúpy, ktoré má záujemca odkúpiť
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu, doklad o zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu SK58 1111 0000 0014 2585
6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK58
1111 0000 0014 2585 6001 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Oľga Jankechová.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu 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.
Správca konkurznej podstaty vyhodnotí ponukové konanie do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk a vyzve úspešného záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Úspešnému záujemcovi
bude prijatie jeho ponuky oznámené bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania prostredníctvom
elektronickej pošty alebo telefonicky.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
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Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
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.
(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 ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

14. Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905563270

V Banskej Bystrici, dňa 04.02.2019

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K011434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahomír Beracka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 2292/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1093/2018 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1093/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1566, k. ú. Dobroč, obec Dobroč, okres Lučenec:
POZEMKY:
1. parc. č. EKN 496/1 – orná pôda o výmere 2 190 m2, súpisová hodnota 16,- €
2. parc. č. EKN 496/2 – orná pôda o výmere 1 991 m2, súpisová hodnota 14,50 €
v podiele dlžníka 1/24

3.
4.
5.
6.

Nehnuteľnosti evidované na LV č. 1567, k. ú. Dobroč, obec Dobroč, okres Lučenec:
POZEMKY:
parc. č. EKN 497/1 – orná pôda o výmere 187 m2, súpisová hodnota 5,50 €
parc. č. EKN 497/2 – orná pôda o výmere 730 m2, súpisová hodnota 21,- €
parc. č. EKN 498/1 – orná pôda o výmere 29 m2, súpisová hodnota 1,- €
parc. č. EKN 498/2 – orná pôda o výmere 177 m2, súpisová hodnota 5,- €
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499/1 – orná pôda o výmere 28 m2, súpisová hodnota 1,- €
499/2 – orná pôda o výmere 175 m2, súpisová hodnota 5,- €
500/1 – orná pôda o výmere 81 m2, súpisová hodnota 2,- €
500/2 – orná pôda o výmere 323 m2, súpisová hodnota 9,- €
501 – orná pôda o výmere 1 214 m2, súpisová hodnota 35,- €
502 – orná pôda o výmere 693 m2, súpisová hodnota 20,- €
503 – orná pôda o výmere 829 m2, súpisová hodnota 24,- €

v podiele dlžníka 1/6.
V Rimavskej Sobote dňa 04.02.2019
K011435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šepík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Chalupku 200/1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/567/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/567/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
ako správca dlžníka Miroslav Šepík, nar. 13.03.1971, trvale bytom Sama Chalupku 200/1, 050 01 Revúca
týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K011436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KODRES-I, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 631 983
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Advisors k.s. so sídlom Kukučínova 18, Banská Bystrica 974 01, IČO: 46 570, správca konkurznej podstaty
úpadcu – KODRES-I, spol. s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Partizánska 89, IČO: 31 631 983, v
súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
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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.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K011437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KODRES-I, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 631 983
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Advisors k.s. so sídlom Kukučínova 18, Banská Bystrica 974 01, IČO: 46 570, správca konkurznej podstaty
úpadcu – KODRES-I, spol. s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Partizánska 89, IČO: 31 631 983, v
súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty.
Poučenie (v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR):
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je
zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom
rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K011438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botošová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 823/6, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1954
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/63/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/63/2018
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Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica správca dlžníka Ľubica
Botošová, nar. 18.01.1954, trvale bytom P.O. Hviezdoslavova 823/6, 990 01 Veľký Krtíš, týmto v súlade s
ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata
bola speňažená a nie sú známe žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.
Správca zároveň vyzýva veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo
bankového účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku, a to
na e - mailovú adresu: recovery@leges.sk.
V súlade s ustanovením § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
LEGES Recovery k.s., správca

K011439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KOMPLETSTAV, spol. s r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 623 342
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/27/2010 S695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/27/2010
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty úpadcu KOMPLETSTAV, spol. s .r.o. „v konkurze“, so sídlom
Bystrický rad 75, 960 01 Zvolen, IČO: 36 623 342, oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3,
974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok – piatok v čase od 09,00 – 12,00 hod a od
13,00 – 16,00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na čísle telefónu:
048/285 11 03.
V Banskej Bystrici, dňa 04.02.2019
JUDr. Martin Kováčik, správca konkurznej podstaty

K011440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gabčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 201, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1081/2018 S1636 BB
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/1081/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Milan Gabčo, nar. 27.06.1961, trvale bytom Vladimíra Clementisa 201, 981 01
Hnúšťa - Likier, adresa na doručovanie Vladimíra Clementisa 199, 981 01 Hnúšťa - Likier; pôvodne podnikajúci
pod obchodným menom Milan Gabčo – G - MSTAV, s miestom podnikania Vladimíra Clementisa 201, 981 01
Hnúšťa – Likier, IČO: 35 117 923, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil
pohľadávku veriteľ:
23. Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, vo výške
75,79 €.
LexCreditor k.s.

K011441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2934 / 7, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1987
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1120/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1120/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Jaroslav Berky, nar. 02. 01. 1987, trvale bytom Agátová 2934/7, 962
21 Lieskovec, obchodné meno: Jaroslav Berky, s miestom podnikania Agátová 2934/7, 962 21 Lieskovec, IČO:
46344730, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária v Banskej Bystrici, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, týmto v
súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že ku dňu 05.02.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K011442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalčík Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5956 5956/60, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Ľubomír Michalčík, nar. 10. 07. 1972, Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica,
na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 29.01.2019, sp.zn.: 5OdK/72/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásený konkurz, oznamujem, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu JUDr. Richard
Konta, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00
- 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na:
spravca@konta.sk.
JUDr, Richard Konta, správca

K011443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalčík Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Konta, správca dlžníka Ľubomír Michalčík, nar. 10. 07. 1972, Sládkovičova 5956/60, 974 05
Banská Bystrica, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK60 1100 0000 0029 4501 8655.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
JUDr. Richard Konta, správca

K011444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalčík Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1972
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

392

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/72/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/72/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Ľubomír Michalčík, nar. 10. 07. 1972, Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica, SR oznamujem, že bol
na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp.zn.: 5OdK/72/2019 zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 24/2019 z 04.02.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca
JUDr. Richard Konta.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Ľubomír Michalčík, birth. 10. 07. 1972, Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica, Slovakia, our duty is
to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/72/2019, promulgated in the Commercial bulletin No.
24/2019 dated 04.02.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Richard
Konta as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). 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). 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).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the 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).

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). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged,
which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

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.

JUDr. Richard Konta, správca / trustee

K011445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 1069/1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1936
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Margita Janková,
nar.22.10.1936, trvale bytom Záborského 1069/1, 050 01 Revúca, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod.
do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na čísle telefónu:048/4126010.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K011446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 1069/1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1936
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2019 S680
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/50/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Margita Janková, nar.22.10.1936, trvale bytom Záborského 1069/1,
050 01 Revúca, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:5OdK/50/2019,
týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima
banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca

K011447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záborského 1069/1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1936
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Margita Janková,
nar.22.10.1936, trvale bytom Záborského 1069/1, 050 01 Revúca (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/50/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.23/2019 dňa 01.02.2019. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
"ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul.
Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Margita Janková, born 22.10.1936, Záborského 1069/1, 050 01 Revúca (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 5OdK/50/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 23/2019 on 1st of February 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act
(hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee
to the address: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or
in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with
its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve
the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such
creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in
the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
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according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K011448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palian Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1098/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1098/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca dlžníka: Ladislav Palian, nar.15.07.1977, trvale bytom Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen týmto v súlade
s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa BENCONT
COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v celkovej výške 281,84 Eur, ktorá bola
doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K011449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GOLDENPEARL a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 759/3 / 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 603 185
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/39/2009 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/39/2009
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., so sídlom kancelárie ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica,
správca úpadcu GOLDENPEARL, a.s., so sídlom Komenského 759/3, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44603185 týmto
v súlade s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Mesto Veľký
Krtíš, IČO:00319651, J.A.Komenského 3, Veľký Krtíš v celkovej výške 247,34 Eur, ktorá bola doručená správcovi
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca
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K011450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/689/2018 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/689/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Baláž, nar. 04.11.1985, 080 01
Prešov, 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:

FORD Galaxy, WGR
PO 809DC
WF0GXXPSWGWM64162
1998
strieborná metalíza svetlá
NM
261036
1/1
opotrebované v závislosti od veku vozidla, pojazdné
1.500,00 €

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K011451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Janeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenov 106, 082 42 Bzenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/692/2018 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/692/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Renáta Janeková, nar. 02.08.1969, Bzenov
106, 082 42 Bzenov, týmto 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
Mobilný telefón:
Spoluvlastnícky podiel:
Stav opotrebovanosti:
Súpisová hodnota:

HUAWEI Y5 (r.2017)
1/1
opotrebovaný v závislosti od veku
60,00 €

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca
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K011452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Pacigová, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 2606/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/694/2018 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/694/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Bc. Martina Pacingová, nar. 18.11.1975,
Tajovského 2606/13, 058 01 Poprad, 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:

RENAULT Fluence
PP 044DI
VF1LZBB0644213333
10/2011
biela
NM
411820 km
1/1
opotrebované v závislosti od veku vozidla, pojazdné
4.200,00 €

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K011453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNITRANS TATRY, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 827/23 / 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 482 714
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2011 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2011
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu UNITRANS TATRY, s.r.o. ,,v konkurze“, sídlom Levočská 23, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 714,
týmto v zmysle ust. § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii po predchádzajúcom
súhlase príslušného orgánu, vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovnú súpisovú zložku
majetku, zapísanú do súpisu majetku všeobecnej podstaty prostredníctvom Obchodného vestníka SR č. 240/2014
dňa 16.12.2014:
·

Peňažná pohľadávka; Dlžník: Michal Orolín, dát. nar. 01.09.1973, Šoltésovej 18/3378, 058 01 Poprad;
Právny dôvod vzniku: neuhradená pohľadávka z titulu poskytnutej pôžičky; Výška istiny: 51 139,32 Eur;
Súpisová hodnota majetku: 12 748,83; Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
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Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti

K011454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Džurban Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 223, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/4/2019 zo dňa 18.1.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Roman Džurban, nar. 10.08.1975, Ladomirová 223, 090 03 Ladomirová,
Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č.: OV 23/2019 zo dňa 1.2.2019. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/4/2019, dated on 18th January 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Roman Džurban, date of birth: 10th August 1975, domicile: Ladomirová 223, 090 03
Ladomirová 156, Slovak Republic, and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2,
080 01 Prešov, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 23/2019
dated on 1th February 2019. This resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
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The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 1th February 2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K011455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kovaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 49, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-722-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:
Nehnuteľnosti:
Druh
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
2.487
3

k.ú.
Malá Domaša
Malá Domaša

parcelné číslo
1026/2
1024/189

číslo LV
300
299

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1
1/1

Súpisová hodnota majetku
950 €
1,95 €

SKP, k.s., správca dlžníka Mária Kovaľová

K011456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sisák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejov 0, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/833/2018 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/833/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/833/2018 zo dňa 14.1.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Jozef Sisák, nar. 19.01.1964, tvrale bytom 085 01 Bardejov, Slovenská
republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2,
080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV
23/2019 zo dňa 1.2.2019. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 5OdK/833/2018, dated on 14th January 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Jozef Sisák, date of birth: 19th January 1964, domicile: 085 01 Bardejov, Slovak
Republic, and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak
Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 23/2019 dated on 1th February 2019. This
resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 1th February 2019
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K011457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kovaľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benkovce 49, 094 02 Benkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1957
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: ODK-722-001/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/648/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU ÚPADCU:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Mária Kovaľová,
Benkovce 49/, 094 02 Benkovce, IČO: /r.č.: / nar.: 07.03.1957, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom Mária Kocková, s miestom podnikania Benkovce 25, 094 02 Benkovce, IČO: 33 277 184 (ďalej len
„dlžník“) vyhlasuje v súlade s §167n ods. 1 v spojení s § 167p ods. 1 ZKR ponukové konanie na predaj majetku
úpadcu podliehajúceho konkurzu.
Správca speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľnosť nízkej hodnoty vo vlastníctve dlžníka.
I. Predmet predaja:
Nehnuteľnosti:
Druh
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
2.487
3

k.ú.
Malá Domaša
Malá Domaša

parcelné číslo
1026/2
1024/189

číslo LV
300
299

Spoluvlastnícky podiel dlžníka
1/1
1/1

(ďalej ako „Predmet speňaženia“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR.
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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 Mária
Kovaľová – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Námestie
SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
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:
Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., VS: 722, Poznámka: PK
Mária Kovaľová, 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.
SKP, k.s., správca dlžníka Mária Kovaľová

K011458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cernina 149, 090 16 Cernina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1952
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/702/2018 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/702/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav
Sivák, nar. 11.09.1952, bytom: Cernina 149, 090 16 Cernina, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
240/2018 dňa 13.12.2018.
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.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167 v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jaroslav
Sivák, nar. 11.09.1952, bytom: Cernina 149, 090 16 Cernina, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Manik Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolna 516/13, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/834/2018 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/834/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Manik, nar. 25.11.1983, bytom: Kostolná 516/13, 086 41
Raslavice, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Marek Manik, IČO: 44 638 451, miestom
podnikania: Kostolná 516/13, 086 41 Raslavice, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Prešov, pod sp.zn. 2OdK/834/2018, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8
ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do
správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii
správcu na adrese: Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 907 490 493, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K011460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Manik Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolna 516/13, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/834/2018 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/834/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníkaoznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešovzo dňa
14.01.2019, č.k. 2OdK/834/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 01.02.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Marek Manik, nar. 25.11.1983, bytom: Kostolná 516/13, 086 41 Raslavice, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom: Marek Manik, IČO: 44 638 451, miestom podnikania: Kostolná 516/13, 086 41
Raslavice, (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť
dňa 02.02.2019. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníkavyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásilisvoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: I.K.S.
konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca,so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou,
Slovenská republikak číslu konania 2OdK/834/2018. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže
prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví
v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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

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

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the Districtcourt Prešovfrom 14th of January 2019, file No.
2OdK/834/2018 published in Commercial Journal on 01th of February 2019, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Marek Manik, date of birth: 25.11.1983, residence: Kostolná 516/13, 086 41 Raslavice,
former company name: Marek Manik, company adress: Kostolná 516/13, 086 41 Raslavice, identification
number: 44 638 451, (hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court Prešovbecame valid on 02th
of February 2019. The bankruptcy was declared as of this date. According to the Regulation and BRA the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie,
k.s., správca,Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 2OdK/834/2018.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union.If the foreign creditor lodge its claims another way, application
must contain dates below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

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

K011461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Manik Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolna 516/13, 086 41 Raslavice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/834/2018 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/834/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľouako konkurzný správca
dlžníka: Marek Manik, nar. 25.11.1983, bytom: Kostolná 516/13, 086 41 Raslavice, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom: Marek Manik, IČO: 44 638 451, miestom podnikania: Kostolná 516/13, 086 41
Raslavice, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 28342018
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Marek Manik, kaucia popretia pohľadávky 2OdK/834/2018

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K011462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 342, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/3/2019 S964
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Prešov
5OdK/3/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Milan Mirga, nar. 29.03.1961, trvale bytom 059 76 Rakúsy 342,
v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n.T., na ul. Dobrianskeho 1651 v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K011463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEXTETO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárska 2740, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 462 012
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/24/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/24/2014
Druh podania:
Výmaz poznámky o spornom zápise

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 Tkáčska 2,
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 úpadcu: SEXTETO s.r.o.
v konkurze, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 462 012 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto
oznamuje výmaz poznámky o spornom zápise pri nižšie uvedených súpisových zložkách majetku,
zapísaných v súpise všeobecnej podstaty Úpadcu.

Číslo
súpisovej
zložky
1
2
3
4
5
6
7
8

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do
Súpisová
do
súpisu
Popis hnuteľnej veci/rok výroby
súpisu majetku
hodnota v €
majetku
§ 67 ods. 1
Nákladné vozidlo AVIA A 31.1 N-SI-450/r.v.1999/VIN: TNAA31NN004241/
22.3.2015
700,00 €
písm. a)
EVČ: VT968BG
§ 67 ods. 1
Nákladné vozidlo MERCEDES - BENZ ML 320/r.v. 1999/VIN:
22.3.2015
písm. a)
WDC1631541A136535/EČV: VT303AH
3 400,00 €
§ 67 ods. 1
Osobné
vozidlo
ŠKODA
FELICIA
EEF61/r.v.2001/VIN:
22.3.2015
písm. a)
TMBEEF61315351481/ EČV: VT873AJ
400,00 €
§ 67 ods. 1
Nákladné
vozidlo
MERCEDES
BENZ
311
CDI/r.v.2002/VIN:
22.3.2015
písm. a)
WDB9036121R374572/EČV: VT416AL
3 200,00 €
§ 67 ods. 1
Nákladné
vozidlo
SEAT
INCA
6K/AUD/SG/r.v.2002/VIN:
22.3.2015
písm. a)
VSSZZZ9KZ3R000548/EČV: VT775AL
900,00 €
§ 67 ods. 1
Nákladné vozidlo PEUGEOT BOXER FT330LH 2.2 HDI/r.v. 2003/VIN:
22.3.2015
písm. a)
VF3ZBRMNC17203589/EČV: VT336AN
3 200,00 €
§ 67 ods. 1
Príves nákladný K&K 13/750/1/r.v.2004/VIN: U5KV0753241000105/EČV:
22.3.2015
písm. a)
VT804YC
1 000,00 €
§ 67 ods. 1
Osobné vozidlo ŠKODA FABIA 6Y SCBMDX01FM5/r.v.2004/VIN:
22.3.2015
písm. a)
TMBPW16Y354220586/EČV: VT717AT
2 500,00 €
§ 67 ods. 1
Nákladné vozidlo MERCEDES BENZ A150 169/r.v. 2005/VIN:
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Nákladné vozidlo MERCEDES BENZ A150 169/r.v. 2005/VIN:
WDD1690311J120885/EČV: VT492AU
4 500,00 €
Osobné
vozidlo
ŠKODA
FABIA
6Y/SCBMEX01/FM5FM52T037L13S0/r.v.2005/VIN:
TMBPY16Y1644331006/EČV: VT219AV
2 800,00 €
Nákladné vozidlo PEUGEOT BOXER 320 MH 232B42/r.v.2007/VIN:
VF3232B4215398674/EČV: VT039AO
2 500,00 €
Nákladné
vozidlo
ŠKODA
FABIA
6YSEBUDX01/FM5FM52T008/r.v.2007/VIN: TMBJX46Y784016592/EČV:
VT911BB
2 000,00 €
Príves
nákladný
UNIKOL
PVB
1/750/r.v.
2008/VIN:
U59S0751981UV1327/EČV: VT699YD
1 000,00 €
Nákladné vozidlo CITROEN JUMPER 2.2 HDI ZBRMNC/AX/r.v. 2009/VIN:
VF7ZBRMNC17089869/EČV: VT804BG
6 000,00 €
Nákladné vozidlo CITROEN JUMPER 2.2. HDI ZBRMNC/AX/r.v.
2009/VIN: VF7ZBRMNC17294814/EČV: VT839BG
6 000,00 €
Osobné
vozidlo
FIAT
FIORINO
1,4
COMBINATO
225/AXA1A/00/r.v.2009/VIN: ZFA22500000072608/EČV: VT006BI
3 800,00 €
Osobné
vozidlo
FIAT
FIORINO
1,4
COMBINATO
225/AXA1A/00/r.v.2009/VIN: ZFA22500000072859/EČV: VT009BI
3 800,00 €

Vymazáva sa poznámka v znení: „Na základe informácie ODI Vranov nad Topľou úpadca je vlastníkom
uvedeného motorového vozidla. Podľa vyjadrenia úpadcu predmetné motorové vozidlo úpadca v minulosti predal
správcovi neznámej osobe.
Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu :
Neznáma osoba“.

Dôvod výmazu poznámky o spornom zápise: Rozsudok Okresného súdu Prešov, č.k. 1Cbi/13/2016-159 zo
dňa 13.11.2017, v spojení s Rozsudkom Krajského súdu Prešov, č.k. 1CoKR/2/2018 - 201 zo dňa
13.12.2018.

V Prešove, dňa 04.02.2019

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

K011464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakúsy 342, 059 76 Rakúsy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/3/2018 S964

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
5OdK/3/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam čísla bankového účtu pre účely zloženia kaucie
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Milan Mirga, nar. 29.03.1961, trvale bytom 059
76 Rakúsy 342, týmto oznamuje účastníkom konania číslo účtu na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ust. § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky
veriteľov. Účet je vedený v Tatra banke, a.s., Vranov n.T., IBAN : SK04 1100 0000 0026 28018037.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K011465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mária Hangurbadžová, nar. 15.02.1993, bytom
Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá, oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. a ustanovenia §85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 2OdK/10/2019 S759
možno nahliadať v sídle kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30
hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich
zapísania do poradovníka pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0917 428 373.
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K011466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Badžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 97, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/688/2018 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/688/2018
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

418

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Správcovi bola dňa 31.01.2019 doručená prihláška pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote, veriteľa :
BENCONT COLLECTION, a. s, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO : 47 967 692 vo výške 1 929,50 € ,
ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok.

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K011467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Mária
Hangurbadžová, nar. 15.03.1993, bytom Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá (ďalej len "Dlžník")
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov č. 2OdK/10/2019-19 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Mária Hangurbadžová, nar. 15.03.1993, bytom Hviezdoslavova 634/63,
059 01 Spišská Belá, (hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of
District Court in Prešov No. 2OdK/10/2019-19, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 23/2019 dňa 01.02.2019
a nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 23/2019 on
1st of february 2019 and became valid on 2nd of february 2019. The bankruptcy procedure was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 2OdK/10/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/10/2019. Applications that will not be delivered in time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee
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K011468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Penxová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.12.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/539/2018 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/539/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu Eva Penxová, 059 01 Spišská Belá, oznamuje v zmysle §167v, ods. 1 ZKR, že spísaný
majetok sa nepodarilo speňažiť a ani žiadny veriteľ neponúkol ponuku podľa §167p, ods. 2 ZKR, konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, preto konkurz končí. Zverejnením oznámenia v OV sa konkurz zrušuje.

K011469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leščinská Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzany 159 159, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/463/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/463/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Katarína Leščinská, nar.:24.04.1960, č. k.: 5 OdK/463/2018 v súlade s
§ 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení vyhlasuje:

III. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti patriacej do konkurznej podstaty, zaradenej vo
všeobecnej podstate nasledovne:
Typ súpisovej zložky: A/ nehnuteľný majetok
1.Súpisová
/§ 77 Zák. č. 7/2005 Z.z./

zložka

majetku:

Pozemok – parcelné číslo C-KN 447/4 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria o výmere 156 m², zapísaný
na LV č. 523 v katastrálnom území Medzany, okres Prešov, SR, spoluvlastnícky podiel 1/4

Súpisová hodnota majetku: 780 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. č. 7/2005 Z.z./
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Minimálna kúpna cena: 390 €

Podmienky III. kola verejného ponukového konania pre predaj nehnuteľného majetku:
1/ Návrhy sa podávajú poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stela Wildeová, Konštantínova 6, 080 01
Prešov, v zalepenej obálke s výrazným označením :
„Verejné ponukové konanie – konkurz Katarína Leščinská– neotvárať“
do 20.02.2019
- 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 nehnuteľného majetku, ktoré je uvedené v zozname majetku určeného na speňaženie
- označenie ponúkanej kúpnej ceny
- 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 na bankový účet
správcu – IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835 vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom 3262017.
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 nehnuteľnosti súčasne za rovnakú cenu má prednosť ponuka
záujemcu, ktorá bola doručená správcovi skôr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6/ Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 25. 02.2019
7/ Víťazná bude najvyššia ponuka doručeená správcovi , pričom správca vyhodnotí všetky ponuky do 3 dní od
otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk. - V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, bude zábezpeka započítaná na
úhradu kúpnej ceny. a následne bude vyhotovená kúpna zmluva. Zábezpeky neúspešných záujemcov budú
vrátené najneskôr vo vyššieuvedenej lehote.

JUDr. Stela Wildeová
správca

K011470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedliská 150, 094 09 Sedliská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1969
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 4K/5/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/5/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Konkoľ, bytom 094 09 Sedliská 150, nar.
29.09.1969, týmto zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:
1. Peňažná pohľadávka
Popis
veci:
Zrážka
zo
mzdy
za
obdobie
12/2018
poukázaná
TESCO STORES SR, a.s. v zmysle § 72ods. 2 ZKR na účet konkurznej podstaty.

od

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 90,31 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu: 04.02.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
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K011471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bachura Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papín 164, 067 33 Papín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1982
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/274/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/274/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Bachura, nar.: 19.01.1982, Papín 164, 067 33
Papín, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších
zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorá bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Číslo
prihlášky

Veriteľ

Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814
1
53 Bratislava, IČO: 36 284 831
Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814
2
53 Bratislava, IČO: 36 284 831
Union zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 814
3
53 Bratislava, IČO: 36 284 831

Istina

Úroky
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Celková
suma

360,36
€

-

360,36 €

58,05 € 3,44 €

10,00 €

71,49 €

277,02
38,60 €
€

10,00 €

325,62 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K011472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Ján, Ing. Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalná Roztoka 62 62, 067 72 Kalná Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/26/2017 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/26/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Wildeová, správca dlžníka: Ing. Mgr. Ján Horvát, nar. 10.12.1978, bytom 067 72 Kalná Roztoka 62,
č. k.: 3OdK/26/2017, v súlade s § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľností:
súbor majetku č.3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok – parcelné číslo E-KN 490, druh pozemku: LP o výmere 628450 m², zapísaný na LV č. 628
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 8/864 o výmere 5818,98 m2
Súpisová hodnota majetku: 967,31 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 106/11 druh pozemku: TTP o výmere
6089 m², zapísaný na LV č. 438 v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel
1/159 o výmere 38,30 m2
Súpisová hodnota majetku: 2,35

Pozemok – parcelné číslo E-KN 107/21, druh pozemku: TTP 2408 m², zapísaný na LV č. 438 v katastrálnom
území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 15,14 m2
Súpisová hodnota majetku: 4,08 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 107/22, druh pozemku: TTP o výmere 45295 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 284,87 m2
Súpisová hodnota majetku: 86,12 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 309/9, druh pozemku: TTP o výmere 14010 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 88,11 m2
Súpisová hodnota majetku: 5,45 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 309/10, druh pozemku: TTP o výmere 165130 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 1038,55 m2
Súpisová hodnota majetku: 158,84 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 311/2, druh pozemku: TTP o výmere 50053 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 314,80 m2
Súpisová hodnota majetku: 19,50 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 311/3, druh pozemku: OP o výmere 395657 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 2488,41 m2
Súpisová hodnota majetku: 436 €
Pozemok – parcelné číslo E-KN 311/5, druh pozemku: TTP porasty o výmere 3002 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 18,88 m2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 1,96 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 311/6, druh pozemku: TTP o výmere 296 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 1,86 m2
Súpisová hodnota majetku: 0,12 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 347, druh pozemku: TTP o výmere 208372 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 1310,51 m2
Súpisová hodnota majetku: 173,23€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 348, druh pozemku: TTP o výmere 239530 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 1506,48 m2
Súpisová hodnota majetku: 153,97€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 380/1, druh pozemku: TTP o výmere 46896 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 294,94 m2
Súpisová hodnota majetku: 37,17 €

Pozemok – parcelné číslo E-KN 380/2, druh pozemku: TTP o výmere 555581 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 3494,22 m2
Súpisová hodnota majetku: 497,44€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 382/1, druh pozemku: TTP o výmere 196467 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 1235,64 m2
Súpisová hodnota majetku: 97,47€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 383/6 druh pozemku: TTP o výmere 18356 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 115,45 m2
Súpisová hodnota majetku: 12,14€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 384/4 druh pozemku: TTP o výmere 473174 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 2975,94 m2
Súpisová hodnota majetku: 400,48€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pozemok – parcelné číslo E-KN 425, druh pozemku: LP o výmere 768261 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 4831,83 m2
Súpisová hodnota majetku: 702,93€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 489, druh pozemku: LP o výmere 80162 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 504,16 m2
Súpisová hodnota majetku: 63,07€

Pozemok – parcelné číslo E-KN 491, druh pozemku: TTP o výmere 32864 m², zapísaný na LV č. 438
v katastrálnom území Kalná Roztoka, okres Snina, SR, spoluvlastnícky podiel 1/159 o výmere 206,69 m2
Súpisová hodnota majetku: 13,48 €

Minimálna kúpna cena za súbor majetku č. 3 :

2 875,00 €

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 89/2018 zo dňa 10.05.2018 č. K031489 a Obchodnom
vestníku č. 249/2018 č. K099859
Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj nehnuteľného majetku:
1/ Návrhy sa podávajú poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Stela Wildeová, Konštantínova 6, 080 01
Prešov, v zalepenej obálke s výrazným označením :
„Verejné ponukové konanie – konkurz Ing.Mgr. Ján HORVÁT– neotvárať“
do 20.02. 2019 do 15.00
- 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 nehnuteľného majetku, ako súboru majetku označeného poradovým číslom 3 podľa
vyššieuvedenej tabuľky
- označenie ponúkanej kúpnej ceny za každý súbor majetku 3.
- 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;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 vo výške 100 % ponúkanej kúnej ceny.

3/ Účastník verejného ponukového konania je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu za speňažovaný súbor
majetku 3, vo výške 100 % súboru majetku, vyššia ponuka a pri rovnosti ponuky na bankový účet správcu –
IBAN: SK15 7500 0000 0040 2497 0835 vedený v ČSOB, a.s. s variabilným symbolom 3262017.
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 nehnuteľnosti má prednosť najvyššia ponuka záujemcu, ktorá bola
doručená správcovi vrámci lehoty.
5/ Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu dňa 28.02.2019.
6/ Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 3 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých záujemcov
ponukového konania do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. - V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený v
ponukovom konaní ako úspešný, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny .
JUDr. Stela Wildeová
správca

K011473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1895 / 55, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1960
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/582/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/582/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.10.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michal
Bučko, nar. 12.10.1960, bytom Laborecká 55, 066 01 Humenné (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31,
Remeniny, zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“).
Súpis majetku (doplnenie súpisu) oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika –
Finančné riaditeľstvo SR (Colný úrad Prešov), Lazovná 63, Banská Bystrica, IČO: 42499500
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemky
SZM
číslo
2
3
4
5
6
7

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR

8

SR

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Obec
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce

Katastrálne
územie
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce

Číslo
LV
762
762
762
886
666
666

Parcelné
číslo
916
967/1
967/2
551
604/1
604/2

784

982/1

784

982/2

784
784
831
831
831
831
831
831
831
831
831
831
831
825
824
824
824
824
824
824
824
824
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
809
809
809
800
797
786
781
781
770
763
763
751
749
747
747
734

984/1
984/2
1108
1161
1182
1206
1247
1301/1
1301/2
1329
1389/1
1389/2
1417
1076
1069
1070
1071
1072
1073/1
1073/2
1074
1075
1065/1
1065/2
1092
1195
1203
1212
1226
1264
1283
1385
1034/11
1034/12
1034/13
1021
1017
990
971/1
971/2
933
919
956
899
895
891
892
872

Výmera
Druh pozemku
/m2/
Záhrady
1260
Záhrady
30
Záhrady
13
Záhrady
2277
Orná pôda
455
Orná pôda
82540
Zastavané plochy a
1389
nádvoria
Zastavané plochy a
7
nádvoria
Záhrady
442
Záhrady
30
Orná pôda
5891
Orná pôda
5599
Orná pôda
7031
Trvale trávne porasty 3231
Orná pôda
5489
Orná pôda
3925
Orná pôda
98
Orná pôda
7020
Orná pôda
4544
Orná pôda
4069
Trvale trávne porasty 6541
Lesné pozemky
160490
Orná pôda
1709
Orná pôda
649
Trvale trávne porasty 5619
Orná pôda
1938
Trvale trávne porasty 111
Trvale trávne porasty 8526
Orná pôda
23630
Orná pôda
744302
Orná pôda
501
Orná pôda
5590
Orná pôda
8187
Orná pôda
8151
Orná pôda
1216
Trvalé trávne porasty 1306
Orná pôda
6485
Trvalé trávne porasty 1747
Orná pôda
6195
Orná pôda
1073
Orná pôda
130
Orná pôda
6442
Orná pôda
37
Orná pôda
2411
Záhrady
720
Záhrady
62
Záhrady
1429
Záhrady
70
Záhrady
166
Záhrady
224
Záhrady
249
Záhrady
123
Záhrady
514
Záhrady
425
Záhrady
425
Záhrady
418

Spoluvlastnícky
podiel
9/24
9/24
9/24
23/480
2/144
2/144
2100/60480
2100/60480
2100/60480
2100/60480
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
23/480
35/1440
35/1440
35/1440
35/1440
35/1440
35/1440
35/1440
35/1440
9/24
9/24
9/24
9/24
9/24
9/24
9/24
9/24
9/24
9/24
1/4
1/4
1/4
1/4
23/480
23/480
23/480
23/480
23/480
2/144
2/144
735/30240
147/6048
23/480
23/480
735/30240

Súpisová hodnota
/EUR/
94,50
2,25
0,98
21,82
0,66
119,45
24,11
0,12
3,07
0,21
153,46
145,85
183,16
9,13
142,99
102,25
2,55
182,87
118,37
106,00
18,48
1538,03
4,33
1,64
1,54
4,91
0,03
2,34
59,85
1885,05
19,58
218,43
319,91
318,50
47,52
5,53
253,40
7,40
242,07
41,93
3,39
167,81
0,96
62,81
6,90
0,59
13,69
0,67
1,59
0,62
0,69
0,60
2,50
4,07
4,07
2,03
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Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce
Čabalovce

731
688
678
678
678
678
678
678
678
678

867
689
643/1
643/2
643/3
644
645/2
645/3
646/1
646/2

68
69

Čabalovce
SR
Čabalovce
SR Čabalovce Čabalovce

213

550

912

645/1

Záhrady
417
Orná pôda
7191
Trvalé trávne porasty 3305
Trvalé trávne porasty 487
Trvalé trávne porasty 360
Trvalé trávne porasty 3727
Orná pôda
171
Orná pôda
96884
Trvalé trávne porasty 1426
Trvalé trávne porasty 129
Zastavené plochy a
698
nádvoria
orná pôda
27926

Deň vydania: 07.02.2019
735/30240
5/144
325/5280
325/5280
325/5280
325/5280
325/5280
325/5280
325/5280
325/5280
23/480
325/5280

2,03
26,02
2,30
0,34
0,25
2,59
1,10
621,40
0,99
0,09
16,72
179,11

Deň doručenia prihlášky zabezpečenej pohľadávky veriteľa: 15.01.2019
Deň zápisu majetku do súpisu oddelenej podstaty: 30.01.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu oddelenej podstaty: § 167h) ods. 1 ZKR
K vyššie uvedeným súpisovým zložkám majetku pod por. č. 2 – 69 sa vzťahuje nasledovné zabezpečovacie právo
(ďalej len „ZP“):
Por. č. druh ZP
1
2
3

poradie ZP deň vzniku ZP zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP
Rozhodnutie Colného úradu Prešov č. 313211/2017 zo dňa
23.05.2017
40,- €
31.01.2017
Rozhodnutie Colného úradu Prešov č. 313211/2017 zo dňa
Záložné právo prvé
23.05.2017
330,- €
31.01.2017
Rozhodnutie Colného úradu Prešov č. 313211/2017 zo dňa
Záložné právo prvé
23.05.2017
660,- €
31.01.2017
Záložné právo prvé

V Remeninách, dňa 01.02.2019
PILÁT Insolvency Services, k. s.
Mgr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K011474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kovaľčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 560/21, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/7/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ivan Kovaľčík, nar. 13.01.1974, trvale bytom Komenského 21, 085 01 Bardejov,

v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/7/2019, týmto oznamujem, že súd, účastníci
konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia,
orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:
Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu,
alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
slavikzuzana58@gmail.com

V Prešove dňa 04.02.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca

K011475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žideková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 295/38, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/534/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/534/2018
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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Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka: Marta Žideková, nar. 28.07.1987, bytom Petzvalova 295/38, 059 01 Spišská Belá,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.: 5OdK/534/2018, oznamuje v súlade s ustanovením
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
- veriteľ Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 215759, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava
a) pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom: 12 v celkovej sume 163,- €

V Prešove, dňa 31.01.2019

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K011476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peta Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštárka 488 / 44, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/484/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/484/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka Martin Peta, nar. 27.10.1983, bytom Poštárka 44, 085 01 Bardejov v konkurze vedenom
na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/484/2018 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
- veriteľ Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:36284831, so sídlom Karadžičová 10, 814 53 Bratislava
a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 13 : v celkovej sume 295,05 €
b. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 14 : v celkovej sume 5,37 €
c. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 15 : v celkovej sume 5,21 €

V Prešove, dňa 31.01.2019

Mgr. Ivan Mazanec, 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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K011477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nižnianská Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 6906/24, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/248/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/248/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka Monika Nižnianská, nar. 04.02.1973, bytom Ďumbierska 24, 080 01 Prešov v konkurze
vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 5OdK/248/2018 oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok
do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

- veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24785199, so sídlom Hradec Králove 954/7, Česká
republika
a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 8 : v celkovej sume 178,77 €
b. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 9 : v celkovej sume 660,61 €

- veriteľ Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:36284831, so sídlom Karadžičová 10, 814 53 Bratislava
a.
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60,06 €
60,06 €
60,06 €
60,06 €
60,06 €
60,06 €
60,06 €

·

veriteľ Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 215759, so sídlom Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava
a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 43 : v celkovej sume 60,- €
b. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 43 : v celkovej sume 60,- €

V Prešove, dňa 31.01.2019

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K011478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gruška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušany 0, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Na hradbách 5, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/723/2018 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/723/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 5OdK/723/2018 zo dňa 11.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ján Gruška, nar.: 13.05.1967, trvale bytom 082 12 Kapušany (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Na hradbách 5, 085 01 Bardejov, zn.
správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
242/2018 dňa 17.12.2018.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka Ján Gruška, nar.: 13.05.1967, trvale bytom 082 12 Kapušany,
končí.

V Bardejove, dňa 04.02.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslav Ondrušek, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Gruška

K011479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarišská Naďa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 183/132, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/164/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/164/2018-17, zo dňa 23.04.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 82/2018 dňa 27.04.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Naďa Šarišská,
nar. 11.03.1976, bytom SNP 183/132, 059 16 Hranovnica ( (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením
zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova
3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako „správca“).

Správca dlžníka, týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nižšie uvedený majetok, nakoľko prestal
podliehať konkurzu v zmysle ustanovenia § 167p ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov:

slo
súpisovej typ
zložky
majetku
1.

pozemok

súpisová hodnota druh
v EUR
pozemku
Ostatné
1.500
plochy

Č. parc. LV
/súp. č. číslo

výmera

katastrálne
územie

obec

1166/47 1560

6250

Hranovnica

Hranovnica Poprad 1/1

okres

V Prešove, dňa 01.02.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K011480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreveňák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 218 / 3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/671/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/671/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci dlžníka: Marek Dreveňák, nar.: 08.11.1975, Bardejovská 218/3, Giraltovce 087 01, na
majetok ktorého bol uznesením Okresného súdu v Prešove dňa 09.10. 2018 pod sp. zn.: 2OdK/671/2018
vyhlásený konkurz, týmto oznamujem, že nebol zistený majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do všeobecnej
podstaty.
JUDr. Stela Wildeová
správca

K011481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dreveňák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bardejovská 218 / 3, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/671/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/671/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Marek Dreveňák, nar.: 08.11.1975, Bardejovská 218/3, Giraltovce 087 01, na majetok
ktorého bol uznesením Okresného súdu v Prešove dňa 09.10. 2018 pod sp. zn.: 2OdK/671/2018 vyhlásený
konkurz, týmto oznamujem, že nebol zistený majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do oddelenej podstaty.
JUDr. Stela Wildeová
správca

K011482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beskyd Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladislava Medňanského 1052 / 6, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/500/2018 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/500/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Ondrej Beskyd, nar.
18.05.1978, trvale bytom Ladislava Medňanského 1052/6, 059 01 Spišská Belá – Strážky, SR (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„úpadca“), týmto podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), v y h l a s u j e ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Poradie ponukového konania: DRUHÉ
Predmet ponukového konania:
·

hnuteľná vec, príves nákladný, PONGRATZ PONGRATZ LPA 206 U/H LPA/206/U/H, EČ: KK015AJ, DC
valníková, šedá farba, U5GV0400671030241, súpisová hodnota: 495,- Eur - ktorá je ako súpisová
zložka majetku zapísaná v Doplnení súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod
poradovým číslom 3, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 229/2018, K091257 zo dňa
28.11.2018.

Lehota na predkladanie ponúk:
Do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, pričom dňom zverejnenia je
deň, ktorý nasleduje po dni publikovania ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
Ponuka odkúpenia sa uplatňuje doručením písomnej ponuky podpísanej záujemcom, ktorá obsahuje označenie
záujemcu, predmet ponuky a predaja a výšku ponúkanej sumy, do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ sp.zn. 5OdK/500/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú
záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu kancelárie správcu konkurznej
podstaty JUDr. Martin Kirňak, Vajanského 43, 080 01 Prešov.
Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b) musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c) musí obsahovať presné označenie záujemcu:
i) pri fyzickej osobe- nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
ii) pri fyzickej osobe- podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis zo
živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
iii) pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného obchodného
registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
d) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f) musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom, v ktorom bude výslovne uvedený súhlas záujemcu strpieť prepadnutie 20% ním zloženej zálohy na
kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že predložená ponuka záujemcu
bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane
tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
h) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu podľa
§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404, variabilný symbol: 55002018 najneskôr v
posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Pri úhrade zálohy na ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné
do poznámky pre príjemcu uviesť pri označenie záujemcu, pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Správca je
oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Rozhodujúce kritérium ponukového konania:
Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín a miesto otvárania obálok:
Obálky so zaslanou ponukou správca otvorí do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu.
Upozornenie:
Ak sa predmet ponukového konania nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestane podliehať
konkurzu. Ak o predmet ponukového konania 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.
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu
zmluvu. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V
lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca

K011483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotrady Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2941 / 2, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/396/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/396/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/396/2018-18 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Michal Kotrady,
nar.: 16.11.1979, trvale bytom Tolstého 2941/2, 058 01 Poprad a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Michal Kotrady.
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Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefancová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3467/30, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/382/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/382/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/382/2018-18 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anna Štefancová,
nar.: 24.07.1965, trvale bytom Rastislavova 3467/30, 058 01 Poprad a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Anna Štefancová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jabčanka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1049 / 53, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/343/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/343/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/343/2018-13 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jaroslav
Jabčanka, nar.: 08.04.1979, trvale bytom Juh 1049/53, 093 01 Vranov nad Topľou a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Jaroslav Jabčanka.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlohincová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 2507/29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/311/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/311/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/311/2018-15 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Nataša
Hlohincová, nar. 07.06.1966, Košická 2507/29, 066 01 Humenné a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Nataša Hlohincová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K011487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakaš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 118 / 9, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/279/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/279/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/279/2018-17 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Martin Rakaš,
nar.: 30.04.1983, trvale bytom Komenského 118/9, 082 71 Lipany, podnikajúci pod obchodným menom Martin
Rakaš, s miestom podnikania Komenského 118/9, 082 71 Lipany, IČO: 47 857 102 a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Martin Rakaš.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muchová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukorelliho 537/33, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/245/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/245/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/245/2018-16 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Anna Muchová,
nar.: 12.03.1961, trvale bytom Kukorelliho 537/33, 094 31 Hanušovce nad Topľou a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Anna Muchová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olachová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Akad. Pavlová 315/4, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/227/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/227/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/227/2018-15 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Renáta
Olachová, nar. 02.09.1978, Akad. Pavlová 315/4, 091 01 Stropkov a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Renáta Olachová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Izdenczy Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/182/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/182/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/182/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/182/2018-17 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Emil Izdenczy,
nar. 24.11.1963, 080 01 Prešov a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ,
zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Emil Izdenczy.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehet Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kamennou baňou 12632 / 71, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/159/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/159/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/159/2018-16 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Tomáš Lehet,
nar. 02.02.1987, Pod Kamennou baňou 12632/71, 080 01 Prešov a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Tomáš Lehet.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K011492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehet Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kamennou baňou 12632 / 71, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/159/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/159/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Tomáš Lehet, nar. 02.02.1987, Pod Kamennou baňou 12632/71, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/159/2018-16 zo dňa 20.04.2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/159/2018-16 from April 20, 2018, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Tomáš Lehet, date of birth 02.02.1987, domicile Pod Kamennou baňou 12632/71, 080 01 Prešov, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 81/2018 z 26.04.2018. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 27.04.2018.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
81/2018 from April 26, 2018. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
April 27, 2018.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices Lipová
1, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period
within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
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náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
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extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K011493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapraľová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 121/57, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/130/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/130/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/130/2018-16 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mária Kapraľová,
nar.: 13.09.1940, trvale bytom Čsl. armády 121/57, 067 61 Stakčín a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné.
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V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Mária Kapraľová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K011494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapraľová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. Armády 121/57, 067 61 Stakčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/130/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/130/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»

(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"

(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
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(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"

(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Mária Kapraľová, nar.: 13.09.1940, trvale bytom Čsl. armády 121/57, 067 61 Stakčín, Slovenská republika (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/130/2018-16 zo dňa 22.03.2018
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/130/2018-16 from March 22, 2018, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Mária Kapraľová, date of birth 13.09.1940, domicile Čsl. armády 121/57, 067 61 Stakčín, Slovak republic
(hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 62/2018 z 28.03.2018. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 29.03.2018.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
62/2018 from March 28, 2018. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
March 29, 2018.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices Lipová
1, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period
within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee
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K011495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 580/25, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/640/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/640/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 2.11.2018, sp. zn.: 2OdK/640/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Iveta Horváthová, nar. 27.04.1978, Mlynská 580/25, 059 16 Hranovnica(ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 216/2018 zo dňa 9.11.2018.
V súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
II. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Iveta Horváthová, nar. 27.04.1978,
Mlynská 580/25, 059 16 Hranovnica vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku
dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 11/2019 dňa 16.1.2019, ktorým je:

podstata/zabezpečenie názov majetku
Typ
majetku

všeobecná /NIE
hnuteľná
vec

osobné motorové
vozidlo
FORD
FOCUS

súpisová
hodnota
EUR

500

Stav
v

nepojazdné, vyžadujúce
si opravy. Rok výroby
2002

veľkosť
spoluvlastníckeho
podielu

VIN

WF0NXXGCDN2L17620
1/1

1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu zo obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
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záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN: SK9283300000002301265140
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmieky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 5.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca

K011496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 3235/8, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/606/2018 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/606/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 22.10.2018, sp. zn.: 5OdK/606/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Radoslav Čonka, nar.: 28.02.1986, trvale bytom Zimná 3235/8, 058 01 Poprad (ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú
Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 209/2018 zo dňa 29.10.2018.
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”) 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.
Ako správca majetku dlžníka Radoslav Čonka, nar.: 28.02.1986, trvale bytom Zimná 3235/8, 058 01
Poprad po zistení, 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
oznamujem, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Prešove, dňa 4.2.2019
JUDr. Ivana Križová Červenáková, 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

457

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

K011497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Saksun Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv.Ladislava 208 / 10, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/308/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/308/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Ing. Miroslav Saksun, nar. 05.09.1967, bytom: Sv. Ladislava 208/10, 040 14
Košice – Košická Nová Ves, zverejnené v OV č. 147 /2018 zo dňa 01.08.2018, Okresný súd Košice I vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka. Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, preto oznamuje, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Podľa §
167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tie ž účinky podľa 167
b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Správca nemá majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K011498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 104 / 16, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/39/2014 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/39/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
oddelenej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca úpadcu Ing.
Marek Kozák, nar.: 14.01.1975, bytom Košická 104/16, 075 01 Trebišov v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") v spojení s § 97 ods. 1 ZKR oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“), ktoré boli alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť
rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý Zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti 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
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K011499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szerdi Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 114 / 60, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Július Szerdi, nar. 19.06.1964, bytom: Staničná 114/60, 076 35 Somotor
oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zaradeného
do všeobecnej podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje.
V zozname uviedol poradie a sumy v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené.
Oznamuje zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh.
Poučenie: dotknutý veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je v súlade s § 96
ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate
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.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K011500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobotková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markušová 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Alžbeta Sobotková, nar. 11.03.1940, bytom:
Markušova 13, 040 11 Košice , oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Ul. Cyrila a Metoda č. 2, 048
01 Rožňava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel. č.
058/732 94 64, 0902 660 505
JUDr. František Hadušovský, správca
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K011501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobotková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markušová 13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1940
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNAM O ÚČTE NA ZLOŽENIE KAUCIE NA POPIERANIE POHĽADÁVKY INÉHO VERITEĽA
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Alžbeta Sobotková, nar. 11.03.1940, bytom: Markušova 13, 040
11 Košice , občan SR, týmto v zmysle ustanovenia 167l ods.5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm.b/
zákona
č.
7/2005
Z.z.
o konkurze
a
reštrukturalizácii
a
o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:
UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK1011110000006692089006, VS – číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu
pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie č. konkurzného konania, a svoje označenie spôsobom neumožňujúcim
jeho zámenu s iným veriteľom a to IČO, alebo rodné číslo. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatne.
JUDr. František Hadušovský, správca

K011502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miľo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná ulica 326 / 7, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/273/2018 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/273/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca, sídlo kancelárie: Krmanova 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok dlžníka: Miroslav Miľo, nar.: 29.04.1961, bytom: Východná 326/7, 076 17 Nižný Žipov, konkurzné
konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/273/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K011503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kotulič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 59, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/11/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Ján Kotulič, nar. 03.11.1961, bytom: Húskova 59, 040 23 Košice, týmto
v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu
správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu: SK82 6500 0000 0000 2028
7010, vedený v Poštovej banke a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a/ bolo podané na predpísanom tlačive a
b/ na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

v Košiciach, 01.02.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K011504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 287, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/445/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/445/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Peter Krištof, narodený: 21.01.1970, bytom:
Slavošovce 287, 049 36 Slavošovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Krištof KaK, s miestom
podnikania: Slavošovce 287, 049 36 Slavošovce, IČO: 37343203, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci
konkurzu. Na základe uvedeného konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Peter Krištof, narodený: 21.01.1970,
bytom: Slavošovce 287, 049 36 Slavošovce, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Krištof KaK, s miestom
podnikania: Slavošovce 287, 049 36 Slavošovce, IČO: 37343203, zrušuje.
JUDr.Erika Šimová, správca

K011505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kotulič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 59, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/11/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/11/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Ján Kotulič, nar. 03.11.1961, bytom: Húskova 59, 040 23 Košice,
oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v sídle správcu na adrese: Štúrova
44, 040 01 Košice, a to v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu sa doručujú písomne na adresu správcu, elektronickou poštou na:
advokat-geciova@stonline.sk, alebo telefonicky na telef. čísle: 055/6233696.

V Košiciach, 01.02.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K011506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kotulič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Húskova 59, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/11/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/11/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ján Kotulič, nar. 03.11.1961, bytom: Húskova 59, 040 23 Košice (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/11/2019 zo dňa 25.01.2019 bol vyhlásený konkurz 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 úpadcu. 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. 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. Soňa Géciová,
Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 30OdK/11/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže yť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Ján Kotulič, born on 03.11.1961, adress Húskova 59, 040 23 Košice, Slovak
Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Košice I, No. 30OdK/11/2019 dated on 25nd of January 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 22/2019 on 31st of January 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the 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. Soňa Géciová, Štúrova 44, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 30OdK/11/2019. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
puti nto the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not
alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange
rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National
Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
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in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Košiciach, dňa 01.02.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca/trustee

K011507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Martiniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Egreš 3, 076 11 Egreš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/461/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/461/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Jozef Martiniak, nar. 19.03.1961, bytom Egreš 3, 076 11 Egreš, podnikajúci
pod obchodným menom Jozef Martiniak – Martiniak, s miestom podnikania Egreš 3, 076 11 Egreš, IČO:
34 277 293, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.04.2015, týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujem
súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 166i ods.
1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov
a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

465

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

a možno ich zabezpečiť s nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca v y z ý v a veriteľov, aby v prípade, ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznamu.

V Košiciach dňa 04.02.2019

JUDr. Jozef Vaško, správca

K011508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/230/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/230/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Jozef Čonka, nar. 08.10.1982, bytom Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová
Ves, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

oznamuj e:

Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.07.2018, ktorý bol prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

466

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Oznámenie o tom, že dlžník nevlastní žiadny majetok, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2018 dňa
29.11.2018.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Čonka, nar. 08.10.1982, bytom Lesná 3351/22, 052 01 Spišská
Nová Ves, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Čonka,
nar. 08.10.1982, bytom Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Čonka, s miestom podnikania Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46695419, uznesením
Okresného súdu Košice I č.k. 30OdK/230/2018 zo dňa 19.09.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
185/2018 dňa 25.09.2018, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e .

V Košiciach dňa 04.02.2019
JUDr. Jozef Vaško, správca

K011509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Šidelková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianová 885/33, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1964
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:
26 OdK/467/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ako konkurzný správca dlžníka : Tatiana Šidelková , nar. 08.10.1964, trvale bytom Golianova 885/33, 040 18
Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 03.12.2018, č.k. 26 OdK/467/2018, týmto v
zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej
len ZKR ) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Peter Duhoň, správca
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K011510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zlata Babjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1136/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31OdK/9/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/9/2019 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ing. Zlata Babjaková, nar. 17.09.1958, bytom Jesenná 1136/18, 040 01 Košice,
oznamuje že do správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny
v kancelárii správcu: Slovenskej jednoty 8, Košice.
V Košiciach dňa 01. 02.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K011511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zlata Babjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenná 1136/18, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31OdK/9/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/9/2019, JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ing. Zlata Babjaková, nar. 17.09.1958, bytom Jesenná 1136/18, 040 01 Košice oznamuje
veriteľom podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania
pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK86 1111 0000 0001
0068 3013. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 3100902019.
V Košiciach 31.01.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K011512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Iľašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Czauczika 1644/4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/14/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30/OdK/14/2019
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30/OdK/14/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/14/2019 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ivana Iľašová, nar. 21.12.1978 bytom Jozefa Czauczika 1644/4, 054 01 Levoča
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny
v kancelárii správcu: Slovenskej jednoty 8, Košice.
V Košiciach dňa 04. 02.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K011513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Iľašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jozefa Czauczika 1644/4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/14/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30/OdK/14/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/14/2019 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ivana Iľašová, nar. 21.12.1978, bytom Jozefa Czauczika 1644/4, 054 01 Levoča
oznamuje veriteľom podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade
popierania pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK86 1111
0000 0001 0068 3013. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 30001402019.
V Košiciach 04.02.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K011514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikloš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 176, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1949
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/31/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689,
správca dlžníka Ladislav Mikloš, narodený: 08.11.1949, bytom: Ruskov 176, 044 19 Ruskov, podnikajúci pod
obchodným menom: Ladislav Mikloš PE-MI, s miestom podnikania: Ruskov 176, 044 19 Ruskov, IČO: 10 702
067, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.02.2000, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu
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je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Vrátna 28, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese areko.group@gmail.com.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K011515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moczo Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1308 / 13, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/24/2019 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/24/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka Daniel Moczo, narodený: 19.03.1990, bytom: Hemerkova 13,
040 23 Košice, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp.zn. 26OdK/24/2019,
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na ul. Krmanova 14, 040 01 Košice. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať
správcovi písomne na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na adrese spravca.gajdosech@gmail.com.

K011516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1964
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:
26 OdK/23/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
1346/2000 z 29.mája 2000
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca úpadcu: (ďalej len „Úpadca“)Jaroslav Kováč, nar. 03.09.1964, bytom Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26 OdK /23/2019 zo dňa 22.01.2019 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. 26 OdK/23/2018 dated 11rd of January 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Debtor – Jaroslav Kováč, nar. 03.09.1964, bytom Hviezdoslavova 415/4,
052 01 Spišská Nová Ves.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2019 dňa 29.01.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial Bulletin no. 20/2019 on29th 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 26 OdK/23/2019 a v
jednom 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. 26 OdK /23/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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

K011517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1964
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:
26 OdK/23/2019
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 Jaroslav Kováč, nar. 03.09.1964, bytom Hviezdoslavova
415/4, 052 01 Spišská Nová Ves, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 22.01.2019, č.k. 26
OdK/23/2019 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Peter Duhoň, správca

K011518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1964
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:
26 OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Peter Duhoň, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Kováč, nar. 03.09.1964, bytom Hviezdoslavova
415/4, 052 01 Spišská Nová Ves, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 22.01.2019, č.k. 26
OdK/23/2019 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

K011519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SSIM, a. s., Košice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojničná 12, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 702 627
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/34/2016, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Milan Polončák PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1287 správca úpadcu: SSIM, a. s., Košice,
Zbrojničná 12, 040 01 Košice, IČO: 31702627(ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Označenie veriteľa: Veolia Energia Východné Slovensko, s. r.o. ., Moldavská cesta č. 8/A, 040 11 Košice, IČO:
36179345
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 7536,64 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 88

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 3408,5 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 89

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma prihlásenej pohľadávky: 4053,3 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 90

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 3590,28 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 91

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 3264,16 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 92

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2586,78 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 93

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 1870,23 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 94

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 273,80 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 95

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 143,26 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 96

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 160,09 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 97

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 175,03 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 98

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 209,21 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 99

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma prihlásenej pohľadávky: 1369,93 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 100

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2623,01 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 101

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 3997,26 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 102

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 3879,82 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 103

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 2985,30 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 104

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 3058,00 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 105

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 22,71 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 106

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 1487,49 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 107

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 207,85 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 108

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 113,3 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 109

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma prihlásenej pohľadávky: 133,55 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 110

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 130,87 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 111

Celková suma prihlásenej pohľadávky: 180,34 €
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 112
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 04.02.2019

K011520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lipovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 771/5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/388/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/388/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Lipovský, nar.:
04.03.1970, trvale bytom: Idanská 771/5, 040 11 Košice (ďalej aj ako len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej
podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 01.02.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K011521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leľo Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 410 / 3, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/392/2018 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/392/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Miroslav Leľo, nar. 31.03.1972, bytom: Narcisová 3, 040 11 Košice, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167 ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Hadušovský, správca

K011522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hajaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 230/37, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh, Slovensko
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/497/2018 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/497/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. Popis: nehnuteľnosti
Druh pozemku

Č. LV Okres;
Parcel. č. Výmera Spoluvlast.
Katastrálne
podiel
územie
2295 Sobrance, Sobrance 481/6
566 m2 1/1

1.

záhrada

2.

Trvalý
trávny 720
porast
Trvalý
trávny 720
porast
Orná pôda
720

3.
4.

Súpisná
hodnota

Sobrance, Priekopa 1496/1

1458m2 1/6

Sobrance, Priekopa 1496/2

2904 m2 1/6

Sobrance, Priekopa 1517/4

380m2

1/6

Dôvod zápisu

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR

Deň zápisu

ods. 1 04.02.2019 200 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 54,36 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 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

477

Obchodný vestník 27/2019
5.

Orná pôda

6.

Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast

7.
8.
9.
10.
11.

Konkurzy a reštrukturalizácie

720

Sobrance, Priekopa 1517/5

36 m2

1/6

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1063/2

109m2

4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1064/2

38 m2

4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1065/2

47m2

4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1115/1

1380 m2 4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1115/2

690m2

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1116

947 m2 4/36

4/36

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR

Deň vydania: 07.02.2019
ods. 1 04.02.2019 6,20 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 18,84 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 18,84 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 18,84 eur

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K011523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hajaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 230/37, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh, Slovensko
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/497/2018 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/497/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu: Ján Hajáš nar. 14.10.1956, bytom: Tyršova 320/37, 073 01 Sobrance,
sp. zn.: 26OdK/497/2018 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku úpadcu zahrnutého do súpisu
všeobecnej podstaty:

Por. č. Popis: nehnuteľnosti
Druh pozemku

Súpisná
hodnota

Č. LV Okres;
Parcel. č. Výmera Spoluvlast.
Katastrálne
podiel
územie
2295 Sobrance, Sobrance 481/6
566 m2 1/1

1.

záhrada

2.

Sobrance, Priekopa 1496/1

1458m2 1/6

Sobrance, Priekopa 1496/2

2904 m2 1/6

4.

Trvalý
trávny 720
porast
Trvalý
trávny 720
porast
Orná pôda
720

Sobrance, Priekopa 1517/4

380m2

1/6

5.

Orná pôda

720

Sobrance, Priekopa 1517/5

36 m2

1/6

6.

Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý
porast
Trvalý

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1063/2

109m2

4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1064/2

38 m2

4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1065/2

47m2

4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1115/1

1380 m2 4/36

trávny 652

Sobrance, Priekopa 1115/2

690m2

3.

7.
8.
9.
10.

4/36

Dôvod zápisu

§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h
ZKR
§ 167h

Deň zápisu

ods. 1 04.02.2019 200 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 54,36 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 6,20 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 18,84 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
ods. 1 04.02.2019 18,84 eur
ods. 1 04.02.2019 96,49 eur
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porast
Trvalý
porast

11.

trávny 652

Konkurzy a reštrukturalizácie

Sobrance, Priekopa 1116

947 m2 4/36

Deň vydania: 07.02.2019

ZKR
§ 167h ods. 1 04.02.2019 18,84 eur
ZKR

Predmetné súpisové zložky nehnuteľné veci v súpise zapísané ako položka 1 až 11 sa predávajú
v zmysle § 167n v spojení s § 167p ZKR, ako súbor nehnuteľné veci v súbore 1-11. Náklady spojené
s prepisom znáša v plnom rozsahu kupujúci.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
· musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
· musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby )
· musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
· musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
· musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Kotus,
Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke označenú „ponukové konanie – Konkurz Ján Hajáš
NEOTVÁRAŤ v lehote do 20.02.2019. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správcu tento označí
dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
· Zaslaním tejto ponuky záujemca súhlasí so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov na účely
konkurzu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

·

musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

100 % z

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk
zložiť v prospech účtu úpadcu vedeného v VUB, a.s., pobočka Košice, č. účtu : IBAN: SK97 0200 0000
0028 8005 4398 BIC: SUBA SK BX, Variabilný symbol: 201933, Poznámka: Ján Hajáš zálohu vo výške
najmenej 100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného
návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie
zálohy. Táto záloha bude neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.
3. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať
podmienky v zmysle bodu 2 tohto pokynu sa nebude prihliadať.

4. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v
ktorej je ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

5. Minimálna cena predávaného majetku v prvom kole ponukového konania je najvyššia ponúknutá
hodnota, bez určenia minimálnej hodnoty

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený ponuku odmietnuť, ak
zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 21.02.2019 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K011524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šándorová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1320 / 12, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/449/2018 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/449/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 27.11.2018, sp.zn.: 26OdK/449/2018, ktoré bolo uverejnené v OV č.
232/2018 dňa 03.12.2018 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Adriana Šándorová, nar.:
28.08.1976, bytom: Hemerkova 12, 040 23 Košice a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Lukáša Michaľova, so
sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1790.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
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Adriana Šándorová, nar.: 28.08.1976, bytom: Hemerkova 12, 040 23 Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Adriana Šándorová, nar.:
28.08.1976, bytom: Hemerkova 12, 040 23 Košice, sp. zn.: 26OdK/449/2018, v súlade s ust. § 167v ods. 1
tretia veta ZKR zrušuje.
JUDr. Lukáš Michaľov, správca

K011525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohunická Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 427/25 25, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/342/2018 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/342/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle §167,písm.j a §76 , §77 ZKR správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
úpadcu: Alica Bohunická, nar.30.01. 1955.
Súpis všeobecnej podstaty:
P.č.

Parcela číslo

Druh pozemku

1.
2.

13325
13337

orná pôda
orná pôda

Výmera
[m2]
717
1457

LV č.

Katastrálne územie

6106
6175

Krásna
Krásna

Spoluvlast.
podiel
40/717
681/1457

Hodnota Eur
50,00
50,00

K011526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abaházi Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Štadióne 453 / 94, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/474/2018 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/474/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
JUDr. František Hadušovský, správca úpadcu: Vojtech Abaházi, nar. 30.04.1972, bytom: Pri Štadióne 453/94, 077
01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33 869 511, týmto v zmysle ustanovania §167 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 04.02.2019.správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia §
167 v spojení s ustanovením § 76 ZoKR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty bez súpisovej položky majetku.

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

K011527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROSTONE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 584 223
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/12/2018 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/12/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca úpadcu: EUROSTONE s.r.o., so sídlom:
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 36 584 223, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
32K/12/2018 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na Floriánskej č. 19,
040 01 Košice (3. poschodie), a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.30
hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 55 290 10 40,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.

K011528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1685/13, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/27/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/27/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu Dana Kováčová, nar. 05.10.1963, bytom: Čučmianská cesta 1685/13,
048 01 Rožňava v zmysle § 167l ods. 5 v spojené s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len ZKR ) zverejňuje číslo bankového účtu správcu,
na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je vedený v VUB banke, a.s.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005 4398
vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b) tohto ustanovenia
zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
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JUDr. Vladimír Kotus, správca

K011529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1685/13, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/27/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Vladimír Kotus úpadcu Dana Kováčová, nar. 05.10.1963, bytom: Čučmianská cesta 1685/13,
048 01 Rožňava oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Žižkova 6, 040 01 Košice, počas stránkových
hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-kotus.sk alebo telefonicky
na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K011530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1685/13, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/27/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/27/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter

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

483

Obchodný vestník 27/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 07.02.2019

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní ako správca dlžníčky (úpadcu) Dana Kováčová, nar. 05.10.1963, bytom: Čučmianská
cesta 1685/13, 048 01 Rožňava oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I,
sp. zn. 32Odk/27/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 22/2019 dňa 31.01.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu bola ustanovená JUDr. Vladimíra Kotusa.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the administrator of bankrupt Dana Kováčová, nar. 05.10.1963, bytom: Čučmianská cesta 1685/13, 048 01
Rožňava, our duty is to inform you, that District Court in Košice I, No. 32Odk/27/2019 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 22/2019 from 31.01.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Vladimír Kotus as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
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The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
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V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
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i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Vladimir Kotus, správca (administrator)

K011531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galasová Zaufalová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/33/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/33/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Beáta Galasová Zaufalová, nar. 12.07.1967, bytom:
Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 6, 040 01 Košice, a to
počas stránkových hodín v dňoch Po – Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu zasielajte písomne na emailovú adresu office@ak-havlatova.sk
alebo telefonicky na tel. č. 055/6771044.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K011532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galasová Zaufalová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/33/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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26OdK/33/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Beáta Galasová Zaufalová, nar. 12.07.1967, bytom:
Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky. Účet je
vedený v Tatra banke, a.s.
IBAN: SK 39 1100 0000 0026 2371 6039
BIC: TATR SK BX
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K011533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galasová Zaufalová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/33/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/33/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
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Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní ako správca dlžníčky (úpadcu) Beáta Galasová Zaufalová, nar. 12.07.1967, bytom:
Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Košice I,
sp. zn. 26Odk/33/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 23/2019 dňa 01.02.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu bola ustanovená JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the administrator of bankrupt Beáta Galasová Zaufalová, nar. 12.07.1967, bytom: Obchodná 13/27, 078 01
Sečovce, our duty is to inform you, that District Court in Košice I, No. 26Odk/33/2019 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 23/2019 from 01.02.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed JUDr. Andrea Havlatova Rajczyova as the administrator (the legal guardian of the bankrupt).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).

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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
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what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).

V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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

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

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

The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.

Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.

JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca (administrator)

K011534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/30/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/30/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 25.01.2019, sp. zn.: 32Odk/30/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ing. Peter Baláž, narodený 12.08.1958, bytom Tyršova 305/55-073 01 Sobrance(ďalej len
„dlžník“), pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu Mgr. Peter Pihorňa –
správca so sídlom Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č 22/2019 zo dňa 31.01.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2019.

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je nutné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0902 251 466, prípadne na
adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e - mailovú adresu: office@akpihorna.sk.
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V Košiciach, dňa 04.05.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K011535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/30/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/30/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na
majetok úpadcu, Ing. Peter Baláž, trvale bytom Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance, bol Uznesením Okresného
súdu Košice I sp. zn. 32Odk/30/2019 zo dňa 25.01.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovený
Mgr. Peter Pihorňa, so sídlom kancelárie: Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 22/2019 dňa 31.01.2019, právoplatnosť nadobudlo
dňa 01.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May
2000, as the trustee of bankrupt Ing. Peter Baláž , residence Tyršova 305/55, 073 01 Sobrance,(Hereinafter
„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Košice I No. 32Odk/30/2019 dated 25.01.2019
declared the bankcruptcy of the bankrupt.
This resolution of the District Court Košice I was published in the Commercial bulletin No. 22/2019 on 31.01.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Peter Pihorňa, seated Námestie
osloboditeľov No. 3, 040 01 Košice as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Košice I became valid on 01.02.2019. This day the bakruptcy was declared.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be lodged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
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žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying 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).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
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 čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
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secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak 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.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Košiciach, dňa 04.02.2019, In Košice on 04.02.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K011536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Offeritza Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jozefa Czauczika 1644 / 4, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Michaľov
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/474/2018 S1790
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/474/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Lukáš Michaľov, správca podstaty dlžníka Dávid Offeritza, nar.: 24.11.1981, bytom: Jozefa Czauczika
1644/4, 054 01 Levoča oznamuje účastníkom konkurzného konania, že veriteľ:
BNP Paribas Personal Finance SA, so sídlom: Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 25 713
doručil správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 0.02.2019 súhrnnú prihlášku nezabezpečených
pohľadávok.
Ide
o
nasledujúce
nezabezpečené
iné
pohľadávky:
Prihlásená pohľadávka č. 1: istina 9.382,07 €, úroky 6.128,44 €, úroky z omeškania 1.806,36 €, náklady
z uplatnenia:
1.533,91
€,
celková
suma
18.850,78
€
JUDr. Lukáš Michaľov, správca oznamuje, že prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v
zmysle § 28 ods. 3 ZKR.
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., správca
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K011537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Seman Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarášová ulica 21 / 3, 076 12 Slivník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/97/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/97/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 05.12.2018, sp. zn. 9OdK/97/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok Martin Seman, narodený: 05.05.1980, bytom: Slivník 21, 076 12 Slivník. Rovnakým uznesením bol do
funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1717.
Týmto oznamujem, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu
nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku podstát.
V Košiciach, dňa 01.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K011538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhrín Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky -, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/279/2018 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/279/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.11.2018, sp. zn. 30OdK/279/2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Uhrín, nar. 12.05.1981, bytom: 044 13 Valaliky, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef
Uhrín, s miestom podnikania: Pokojná 134/6, 044 13 Valaliky, IČO: 46089527 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou. Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom
kancelárie Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto oznamujem, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu majetku podliehajúceho konkurzu
nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do súpisu majetku podstát.
V Košiciach, dňa 01.02.2019
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K011539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické Námestie 917 / 9, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
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Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/260/2018 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/260/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Juraj Gavalčin, správca dlžníka: Marek Molnár, narodený: 25.06.1980, trvale bytom: Lidické námestie
917/9, 040 22 Košice, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.:
30OdK/260/2018, 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.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K011540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vangorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 10, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1954
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1868, správca dlžníka Alžbeta Vangorová, nar. 26.03.1954, bytom Havanská 10, 040
13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Alžbeta Vangorová, s miestom podnikania Havanská 10,
040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, IČO: 17 186 285, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, týmto
v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení
neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Študentská 274/1, 040 01 Košice, poschodie
č. 1, a to v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 12.00. hod. a od 13.00 – 15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232
002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K011541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vangorová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 10, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1954
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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9OdK/82/2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka,
Alžbeta Vangorová, nar. 26.03.1954, bytom, Havanská 10, 040 13 Košice, podnikajúci pod obchodným menom
Alžbeta Vangorová, s miestom podnikania Havanská 10, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, IČO: 17 186 285,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I,
sp. zn. 90OdK/82/2018 zo dňa 28.09.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Košice I, proc. no. 90OdK/82/2018 from September 28, 2018, bankruptcy proceedings were declared
on the Debtors assets: Alžbeta Vangorová, date of birth 26.03.1954, domicile Havanská 10, 040 13 Košice,
Slovak Republic, make business under the business name Alžbeta Vangorová, with the place of business
Havanská 10, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce, ID: 17 186 285, with the End of business activity,
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 193/2018 z 05.10.2018. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 06.10.2018.
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The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
193/2018 from October 5 , 2018. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being
declared on October 6, 2018.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR
v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
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5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01 Košice, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Študentská 274/1, 040 01 Košice, Slovak Republic, whereby it
must be delivered to the truste in the basic registration period within 45 days from declarig the
bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic
filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commerial report
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the
registered sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l
sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor,
c) the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
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11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie ks., bankruptcy trustee
Ing.Marián Sisák

K011542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boldiová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 257 257, 049 51 Brzotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/367/2018 S909
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Okresný súd Košice I
32OdK/367/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú práva počas konania nahliadnuť do
správcovského spisu.V zmysle ustanovenia §8 ods.4, Zákona č.8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, je možné nahliadnuť do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch, pondelok až
piatok, v úradných hodinách správcu kancelárie na adrese: Platanová 5, 040 01 Košice, po predchádzajúcej
dohode so správcom.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné si vopred písomne , telefonicky alebo elektronicky
dohodnúť.
Kontakt : +421 915893009, e-mail: gavalcin.office@gmail.com

JUDr. Juraj Gavalčin, správca
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