Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

K000418
Spisová značka: 37K/81/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: JUDr. Jarmila Zahradníková so sídlom Štefanovičova
14, 811 04 Bratislava ako likvidátor spoločnosti: GRÁCIA spol. s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Rázusovo nábrežie, 811
02 Bratislava, IČO: 31 321 305, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: GRÁCIA spol. s.r.o.,, v
likvidácii“ so sídlom Rázusovo nábrežie, 811 02 Bratislava, IČO: 31 321 305, takto
rozhodol
Súd návrh na vyhlásenie konkurzu voči dlžníkovi: GRÁCIA spol. s.r.o.,, v likvidácii“ so sídlom Rázusovo nábrežie,
811 02 Bratislava, IČO: 31 321 305, odmieta.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.12.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K000419
Spisová značka: 37OdS/5/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Janečko, nar. 16.12.1956, bytom J.
Jesenského 2059/2, 903 01 Senec, zastúpeným: Mgr. Lucia Kučerková, advokát so sídlom kancelárie J. Jesenského
2063/10, 903 01 Senec o návrhu na určenie splátkového kalendára, IČO: 405 087 31 takto
rozhodol
I.
Poskytuje dlžníkovi: Štefan Janečko, nar. 16.12.1956, bytom J. Jesenského 2059/2, 903 01 Senec,
ochranu pred veriteľmi.
II.

Konanie o určenie splátkového kalendára uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III. Ustanovuje správcu: Mgr. Jozef Maruniak, so sídlom kancelárie Bratislava, 811 02, Hviezdoslavovo námestie
14, značka správcu: S 1364.
IV. Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania (vo výške 500,- Eur), a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
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.
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
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR, 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 ZoKR, 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 ZoKR, 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 ZoKR, 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 ZoKR, 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 ZoKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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 20.12.2018
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K000420
Spisová značka: 4OdK/1209/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Danková, nar. 14. 02. 1970, trvale bytom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Muránska Dlhá Lúka 135, 050 01 Revúca, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianska 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Eva Danková, nar. 14. 02. 1970, trvale bytom Muránska Dlhá
Lúka 135, 050 01 Revúca.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s., so sídlom kancelárie Martina
Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec, IČO: 47 255 561, značka správcu: S1736.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000421
Spisová značka: 4OdK/1210/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Trifontiová, nar. 14. 12. 1976, trvale
bytom Belín 50, 980 01 Rimavské Janovce, adresa na doručovanie Belín 41, 980 01 Rimavské Janovce, ktorého
právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zuzana Trifontiová, nar. 14. 12. 1976, trvale bytom Belín 50,
980 01 Rimavské Janovce, adresa na doručovanie Belín 41, 980 01 Rimavské Janovce.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18,
974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1293.

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

6

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
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alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000422
Spisová značka: 4OdK/1211/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Hoferka, nar. 12. 01. 1985, trvale
bytom Boľkovce 100, 984 01 Lučenec, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianska 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Branislav Hoferka, nar. 12. 01. 1985, trvale bytom Boľkovce
100, 984 01 Lučenec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 47 236 833, značka správcu: S1578.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.

Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000423
Spisová značka: 4OdK/1212/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Slivka, nar. 26. 07. 1965, trvale bytom
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno Ivan Slivka & Akira, s miestom podnikania
Internátna 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 594 168, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého
30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Slivka, nar. 26. 07. 1965, trvale bytom Mesto Banská
Bystrica, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno Ivan Slivka & Akira, s miestom podnikania Internátna 32, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 37 594 168.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: ADVO INSOLVENCY, k. s., so sídlom kancelárie Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01
Veľký Krtíš, IČO: 46 772 910, značka správcu: S1604.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000424
Spisová značka: 4OdK/1213/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emília Kováčová, nar. 25. 04. 1978, trvale bytom
Boženy Němcovej 872/11, 990 01 Veľký Krtíš, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emília Kováčová, nar. 25. 04. 1978, trvale bytom Boženy
Němcovej 872/11, 990 01 Veľký Krtíš.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu: S1751.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 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

15

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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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.
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000425
Spisová značka: 4OdK/1214/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Nemčok, nar. 24. 10. 1964, trvale bytom
Pôbišovo 473, 976 64 Beňuš, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Nemčok, nar. 24. 10. 1964, trvale bytom Pôbišovo 473,
976 64 Beňuš.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viera Cibulová, so sídlom kancelárie Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen,
značka správcu: S1337.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000426
Spisová značka: 4OdK/1215/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lukrécia Šišková, nar. 16. 01. 1982, trvale bytom
Partizánska cesta 918/82, 974 01 Banská Bystrica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Lukrécia Šišková, s
miestom podnikania Partizánska cesta 82, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 590 553, ktorého právne zastupuje
Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská
Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukrécia Šišková, nar. 16. 01. 1982, trvale bytom Partizánska
cesta 918/82, 974 01 Banská Bystrica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Lukrécia Šišková, s miestom
podnikania Partizánska cesta 82, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 590 553.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Sliač, značka
správcu: S1250.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
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V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
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d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000427
Spisová značka: 4OdK/1216/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Červeňáková, nar. 08. 03. 1987, trvale
bytom Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Červeňáková, nar. 08. 03. 1987, trvale bytom Sokolská
2065/107, 960 01 Zvolen.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Dana Žlnková, so sídlom kancelárie Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš,
značka správcu: S1545.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
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príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000428
Spisová značka: 4OdK/1217/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viera Pustajová, nar. 13. 08. 1972, trvale bytom
Cementárenská cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viera Pustajová, nar. 13. 08. 1972, trvale bytom Cementárenská
cesta 4640/8, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Kristián Gregor, so sídlom kancelárie Horná 54, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu: S1377.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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.
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
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K000429
Spisová značka: 4OdK/1218/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Hranický, nar. 06. 07. 1960, trvale bytom
Očovská cesta 257/5, 962 01 Zvolenská Slatina; obchodné meno Juraj Hranický, s miestom podnikania Očovská
cesta 257/5, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 32 133 022, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého
30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Hranický, nar. 06. 07. 1960, trvale bytom Očovská cesta
257/5, 962 01 Zvolenská Slatina; obchodné meno Juraj Hranický, s miestom podnikania Očovská cesta 257/5, 962
01 Zvolenská Slatina, IČO: 32 133 022.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ján Čipka, so sídlom kancelárie Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, značka
správcu: S514.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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 iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci.
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk/>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR,
sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
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
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alebo určenia splátkového kalendára.
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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.12.2018
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K000430
Spisová značka: 32K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so
sídlom: Hospodársky dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708, o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze
veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: Areko Group, k.s., so sídlom kancelárie Vrátna 28, 040 01 Košice, značka správcu S
1689 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich výšky a právneho dôvodu vzniku, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
bezodkladne požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 27.12.2018
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000431
Spisová značka: 32K/43/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: MILLENNIUM STEEL, s.r.o., so
sídlom: Hospodársky dvor, 044 17 Slanec, IČO: 35 880 708 uznesením zo dňa 20.03.2018 č.k. 32K/43/2016-139
potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, vedenej v zozname pohľadávok pod č. 2/1 v celkovej výške 60,- EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2018.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 27.12.2018
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K000432
Spisová značka: 32K/4/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Prokop, nar. 06.05.1964,
bytom: Barianska ulica 428/11, 076 32 Borša, o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Ondrej Gajdošech, so sídlom kancelárie Krmanova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S 1283 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
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,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov v prípade že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich výšky a právneho dôvodu vzniku, uvedením pohľadávok, ktoré boli
zaplatené ako aj dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
bezodkladne požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone
správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 27.12.2018
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000433
Spisová značka: 32K/4/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: František Prokop, nar. 06.05.1964,
bytom: Barianska ulica 428/11, 076 32 Borša uznesením zo dňa 21.03.2018 č.k. 32K/4/2017-128 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90
Košice, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vedených v zozname pohľadávok pod č. 6/1 a 6/2 v celkovej výške 83,88 EUR.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2018.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník
Okresný súd Košice I dňa 27.12.2018
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K000434
Spisová značka: 32OdS/14/2018
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Nataša Bánomová, narodená: 13.10.1984, bytom Prof. Hlaváča
1887/16, 071 01 Michalovce, zast.: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová - Advokátska kancelária, so sídlom Lipová 1, 066
01 Humenné o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Konanie z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Súd v konaní podľa tohto zákona rozhoduje uznesením. Proti uzneseniu vydanom v konkurznom konaní, v
reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení je odvolanie prípustné, len ak to ustanovuje tento zákon.
Dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora proti uzneseniu vydanému v konaní podľa tohto zákona nie je
prípustné (ust. § 198 ods. 1 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zverejnení v Obchodnom vestníku (ust. § 199 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 27.12.2018
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K000435
Spisová značka: 28OdK/121/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Erika Vontszeműová, nar. 14.02.1962, bytom 29.augusta
16/13, 934 01 Levice, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Erika Vontszeműová, nar. 14.02.1962, bytom 29.augusta
16/13, 934 01 Levice, o d m i e t a .
II. V r a c i a zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, zložený
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti v oddlžení v sume 500 eur.
III. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Nitra,
Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, vrátila preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500 eur zaplatený na účet súdnych
preddavkov a vedený pod položkou D14 - 1610/2018 po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku

Okresný súd Nitra dňa 27.12.2018
JUDr. Monika Kublová, sudca
K000436
Spisová značka: 2K/21/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TwoMates s.r.o., so sídlom Mirka Nešpora 26, Prešov
080 01, IČO: 46 849 386, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok dlžníka, uznesením č. k. 2K/21/2018-55
zo dňa 23.11.2018 z a s t a v i l konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: TwoMates s.r.o., so sídlom
Mirka Nešpora 26, Prešov 080 01, IČO: 46 849 386.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2018.

Okresný súd Prešov dňa 27.12.2018
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K000437
Spisová značka: 38K/24/2014
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NABAZ plus s. r. o. v
konkurze so sídlom Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO 36 241 709, ktorého správcom je JUDr. Ing.
Vladimír Neuschl so sídlom kancelárie Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, značka správcu S459, na návrh
správcu uznesením č.k. 38K/24/2014-1062 zo dňa 28.11.2018 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2018.
Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2018
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K000438
Spisová značka: 38K/49/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Antónia Balážová, rod.
Kruppová, nar. 18.11.1966, trvale bytom Mostná 1933/45, 972 51 Handlová, ktorého správcom je obchodná
spoločnosť 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, na návrh správcu uznesením č.k. 38K/49/2016-199 zo dňa 26.11.2018 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2018.
Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2018
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K000439
Spisová značka: 28K/25/2011
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jaroslav Antala, nar.
27.09.1968, bydliskom 972 45 Bystričany, ktorého správcom je JUDr. Alojz Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S485, na návrh správcu uznesením č.k. 28K/25/2011-675 zo
dňa 27.11.2018 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2018.

Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2018
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K000440
Spisová značka: 22OdS/7/2018
Okresný súd v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Pavol Palkech, nar. 3.6.1977, trvale bytom 916 27 Častkovce 266,
správcom ktorého je JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1402, o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
I. Určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa §168f ZKR zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZKR kvótu 37,90 % z tejto pohľadávky.
II. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Podľa § 168f ods. 2 ZKR plnenie splátkového kalendára začína prvým dňom kalendárneho mesiaca,
ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Splátkový kalendár sa považuje za určený dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia súdu o jeho
určení v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia
oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od
vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník
nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej
rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno
usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval
správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný
zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu
takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie
sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka,
ktorý v minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako
vedúci zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné
skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka,
ktorý dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné
problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v
spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie
oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer
dlžníka neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné
rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie
oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné.
Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť.
Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa
§ 13a Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie,
ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2018
JUDr. Barbora Štefanová, sudca
K000441
Spisová značka: 38K/57/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Elena Srnánková,
nar. 30.10.1962, trvale bytom 913 05 Adamovské Kochanovce 211, ktorého správcom je obchodná spoločnosť Licitor
recovery, k. s. so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45 393 486, na návrh správcu
uznesením č.k. 38K/57/2016-324 zo dňa 26.11.2018 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2018.
Okresný súd Trenčín dňa 27.12.2018
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K000442
Spisová značka: 1K/29/2011
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Diverso Žilina, s.r.o., Bulharská 8526/2,
010 08 Žilina, IČO: 36 287 199, uznesením č.k. 1K/29/2011-375 zo dňa 29.10.2018 zrušil konkurz na majetok úpadcu
pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 23.11.2018

Okresný súd Žilina dňa 27.12.2018
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K000443
Spisová značka: 2K/28/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Gajdoš, nar. 11.06.1950, bytom
Goliana 1513/18, 036 01 Martin, IČO: 36 141 941, uznesením č.k. 2K/28/2010-359 zo dňa 16.10.2018 zrušil konkurz
na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 08.11.2018
Okresný súd Žilina dňa 27.12.2018
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
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K000444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinská 2336 / 0, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 610 640
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/19/2014 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/19/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO: 36 610
640, vyhlasuje na základe uznesenia veriteľského výboru zo dňa 25.7.2018, č.k. 2K/19/2014, ktorým veriteľský
výbor udelil záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, a to
·

bilboardový nosič, vyrobený približne v r. 2011, primerane opotrebovaný

zapísané v súpise majetku úpadcu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 212/2014 zo dňa 5.11.2014 ako
súpisová zložka č. 7,
verejné ponukové konanie na predaj uvedeného majetku za najvyššiu ponúknutú odplatu, a to za nasledovných
podmienok:
Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom víťazom sa stane ten
záujemca, ktorého ponuka bude znamenať najvyššiu mieru uspokojenia veriteľov. Záujemca podaním ponuky
akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 75,- €. Pokiaľ záujemca ponúkne nižšiu ako cenu uvedenú
minimálnu kúpnu cenu, podmienky ponukového konania nesplnil.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku najmenej vo výške 50 % z ponúknutej kúpnej ceny a to najneskôr
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu s jasným označením „Konkurz
M.I. Stav spol. s r.o. – predaj reklamného pútača - neotvárať“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné
označenie, platí, že záujemca v takom prípade podmienky nesplnil a správca nenesie zodpovednosť za
predčasné otvorenie tejto ponuky.
Vecné náležitosti ponuky:
Označenie majetku, ktorého sa ponuka týka a výšku ponúknutej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej ceny (výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
Preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestným prehlásením).
Lehota na podávanie ponúk do verejného ponukového konania je 30 dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v obchodnom vestníku. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konania
zverejnené v obchodnom vestníku a posledným dňom je tridsiaty deň (vrátane ) do 15.00 hod. Ak koniec lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuky
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musia byť v uvedenej lehote doručené do kancelárie správcu (nestačí podanie na poštovú prepravu).
Ďalšie podmienky a náležitosti:
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti.
Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah.
Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. Doručené a neodmietnuté ponuky
správca zhodnotí jednotlivo, ako aj vo vzťahu k ostatným ponukám s ohľadom na celkové maximálne uspokojenie
veriteľov. Pri rovnosti ponúk správca uprednostní tú ponuku, ktorá bude správcovi doručená skôr.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
So záujemcom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, správca za splnenia podmienky úhrady
ponúkanej kúpnej ceny (cien) na správcovský účet v plnom rozsahu v lehote určenej správcom, spíše bez
zbytočného odkladu kúpnu zmluvu, ktorých predmetom bude speňažovaný majetok. Kúpna zmluva so záujemcom
nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude vopred uhradená na správcovský účet v plnom rozsahu. Ak nebude
uhradená kúpna cena úspešným záujemcom v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote (nie dlhšej ako 7
dní), určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, alebo
ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa ponukové konanie za zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu
ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel ponukového konania alebo zmluvy, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.

K000445
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 II. 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 II. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do oddelenej 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 – Slovenskou konsolidačnou, a.s. ako
zástupcom zabezpečeného veriteľa Daňový úrad Bratislava doručeným správcovi dňa 23.11.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predaj majetku sa uskutočňuje podľa ust. § 92 ods. 1, písm. d) ZKR zorganizovaním ponukového konania.

1.Predmet speňažovania

Predmetom speňažovania je:
Typ: hnuteľný majetok – motorové vozidlo
Popis: Motorové vozidlo KIA RIO UB/F5P71/M51DZ1
VIN: KNADM511AE6 961411
Rok výroby: 2015
Farba: Metalíza Electric FBD
Zabezpečenie: ÁNO (8)
Právny dôvod vzniku ZP: Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 100437161/2017
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Motorové vozidlo KIA RIO UB/F5P71/M51DZ1, Rok výroby: 2015, je uvedené pod súpisovou zložkou 1 v súpise
oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad, ktorý správca zverejnil v OV č.169/2018 dňa
03.09.2018. Súpis oddelenej podstaty bol opravený v OV č. 189/2018 dňa 01.10.2018.

2. Podmienky ponukového konania

2.1. v druhom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá však nesmie byť
nižšia ako 6.000,- EUR (85% ceny predmetu speňažovania uvedenej v I. kole speňažovania)

2.2. lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom začiatok lehoty je deň zverejnenia ponukového konania v
OV.

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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:
5.1. správca je oprávnený určiť ďalšie podrobnosti verejného ponukového konania neupravené týmto záväzným
pokynom, pričom týmto určením nesmie neprimeraným spôsobom obmedziť záujemcov o ponuku v ponukovom
konaní
5.2. správca je povinný určiť podmienky, ktorých určenie správcovi zveruje tento záväzný pokyn
5.3. v prípade neúspešnosti ponukového konania správca opätovne požiada príslušný orgán o udelenie
záväzného pokynu
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 28.12.2018
MK Recovery, k.s., správca

K000446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stúpala René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6013 / 32, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/198/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/198/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/198/2018 zo dňa 02.10.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka René Stúpala, nar. 17.03.1974, bytom 917 02 Trnava, gen. Goliana č. 32.
Dlžník bol súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie
Kukučínova č.11, 921 01 Piešťany.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 196 /2018 dňa 10.10.2018.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca dlžníka
René Stúpala, nar. 17.03.1974, bytom 917 02 Trnava, gen. Goliana č. 32, týmto oznamujem, že konkurz dlžníka
sa končí. Dôvodom je, že po prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že dlžník nevlastní
žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka René Stúpala, nar. 17.03.1974, bytom 917 02
Trnava, gen. Goliana č. 32, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/198/2018 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 28.12.2018
JUDr. Stanislav Volár, správca

K000447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vachová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bahenská 5132/15, 905 01 Senica-Čáčov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/213/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/213/2018
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

43

Obchodný vestník 2/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

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

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp.zn. 28OdK/213/2018 zo dňa 19.10.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Eva Vachová, nar. 14.06.1966, bytom 905 01 Senica - Čáčov, Bahenská č. 5132/15. Dlžník bol
súčasne zbavený dlhov a správcom bol ustanovený JUDr. Stanislav Volár so sídlom kancelárie Kukučínova č.11,
921 01 Piešťany.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 210/2018 dňa 31.10.2018.
V súlade s ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca dlžníka
Eva Vachová, nar. 14.06.1966, bytom 905 01 Senica - Čáčov, Bahenská č. 5132/15, týmto oznamujem, že
konkurz dlžníka sa končí. Dôvodom je, že po prešetrení majetkových pomerov dlžníka správcom bolo zistené, že
dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, čím konkurzná podstata nepokrýva náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Vachová, nar. 14.06.1966, bytom 905 01
Senica - Čáčov, Bahenská č. 5132/15, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/213/2018 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 28.12.2018
JUDr. Stanislav Volár, správca

K000448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dékány Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská Radvaň 68, 930 08 Čiližská Radvaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/257/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/257/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Alexander Dékány, nar. 25.12.1954, bytom 930 08 Čilizská Radvaň
č. 68, týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách: pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na tel.č.: 033/77 33 751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) V súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
krajinách EÚ, sú súčasne touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Alexander Dékány,
nar. 25.12.1954, bytom 930 08 Čilizská Radvaň č. 68.
c) Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 28.12.2018
JUDr. Stanislav Volár, správca
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K000449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vegetable procesor, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Limbova 7, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 715 522
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Nikoleta Gallová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná ul. 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca úpadcu – spoločnosti Vegetable procesor,
spol. s r.o., IČO: 36 715 522, so sídlom Limbova 7, 917 01 Trnava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19391/T, v súlade s § 34 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zvoláva 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 14.02.2019 o 14:00 hod., v sídle advokátskej kancelárie
DEDÁK & Partners, s. r. o., so sídlom Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava s nasledujúcim
programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
Záver

Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra,
nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Šamoríne, dňa 28.12.2018
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K000450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurovatý Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senica -, 905 25 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/188/2018 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/188/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/188/2018-14 zo dňa 18.09.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Peter Jurovatý, nar. 30.05.1979, trvale bytom 905 25 Senica, dlžník bol zbavený všetkých dlhov
a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom Kukučínova 11, 921 01
Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2018 dňa 25.09.2018.
Ako správkyňa dlžníka: Peter Jurovatý, nar. 30.05.1979, trvale bytom 905 25 Senica, v zmysle ust. § 167v ods. 2
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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končí, nakoľko v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si neprihlásil žiadny veriteľ pohľadávku do konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Jurovatý, nar. 30.05.1979, trvale bytom 905
25 Senica, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 25OdK/188/2018 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 29.12.2018
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K000451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimončič Juristová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Michalská 2346/8, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 23K/7/2016 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zl. č. 35 - iná majetková hodnota - zrážky zo mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
podľa ust. §72 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z., za mesiac november 2018
súpisová hodnota: 64,09 €
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K000452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repko Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka ulica 7756 / 2, 971 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1979
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/218/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/218/2018
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
Správca: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Ľubomír Repko, nar. 25.06.1979,
trvale bytom Roľnícka ulica 7756/2, 917 08 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír
Repko EMCO SORTING, IČO: 45 521 026, s miestom podnikania 919 26 Zavar, Poronda 641/6, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.06.2018, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
15.08.2018, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa
13.12.2018.2018 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľubomír Repko, nar. 25.06.1979,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trvale bytom Roľnícka ulica 7756/2, 917 08 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír
Repko EMCO SORTING, IČO: 45 521 026, s miestom podnikania 919 26 Zavar, Poronda 641/6, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 29.06.2018 zrušuje.

V Trnave, dňa 28.12.2018
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K000453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KAMPA SK, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Častkov 166 / 0, 906 04 Častkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 267 023
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/11/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/11/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu KAMPA SK, a.s. Častkov 166, IČO 36 267 023
týmto oznamujem zapísanie pohľadávky doručenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ:
Prima
banka
Slovensko,
a.s.,
Hodžova
11,
Žilina,
IČO
31
575
951
Prihlásená suma: 893,48 €
V Dunajskej Strede, dňa 28.12.2018
JUDr. Peter Kubik, správca

K000454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Veselá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica 8. mája 15, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Volár
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/265/2018 S16
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/265/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu a informácia pre veriteľov
JUDr. Stanislav Volár, správca úpadcu Miriam Veselá, nar. 07.12.1977, bytom 921 01 Piešťany, ul. 8.mája č.
15, týmto oznamuje veriteľom a oprávneným osobám, že:
a) môžu nahliadať do správcovského spisu a sú oprávnení požadovať za úhradu vecných nákladov od správcu
správcom podpísaný výpis zo správcovského spisu na adrese Kancelárie správcu: Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v úradných hodinách: pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. a to
v čase, keď je podateľňa Kancelárie správcu dostupná na doručovanie písomností. Žiadosti o zapísanie do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradovníka žiadateľov a tiež o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese správcu alebo telefonicky na tel.č.: 033/77 33 751, príp. na e-maile: s.volar@v-invest.sk.
b) V súlade s ust. čl. 40 Nariadenia Rady ES č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, všetci známi veritelia úpadcu, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
krajinách EÚ, sú súčasne touto cestou informovaní o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka Miriam Veselá, nar.
07.12.1977, bytom 921 01 Piešťany ul. 8.mája č. 15.
c) Svoje nároky - pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade
s príslušnými ustanoveniami zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
V Piešťanoch dňa 28.12.2018
JUDr. Stanislav Volár, správca

K000455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Samko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1451/30, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1979
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/260/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/260/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Radlinského
50, 921 01 Piešťany, oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Jaroslav Samko, nar. 26.
10. 1979, trvale bytom: Štefánikova 1451/30, 921 01 Piešťany, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od
8:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do 15:30 h. v kancelárii správcu: Radlinského 50, 921 01 Piešťany. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na: 033 / 76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Sásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6009/19, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Andrea Sásková, narodená 17.07.1977, trvale bytom Ulica gen. Goliána
6009/19, 917 02 Trnava, IČO: 44 953 305 podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.:
033/29 33 333 alebo mailom na adrese: ondreicka@akko.sk.
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V Trnave dňa 28.12.2018, JUDr. Peter Ondreička, správca

K000457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Sásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Goliána 6009/19, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Andrea Sásková, narodená 17.07.1977, trvale bytom Ulica gen. Goliána
6009/19, 917 02 Trnava, IČO: 44 953 305, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii bankový účet, na ktorý je možné zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom; bankový účet
vedený v Tatra banke, a.s., v tvare IBAN: SK82 1100 0000 0026 1447 0583.
V Trnave dňa 28.12.2018, JUDr. Peter Ondreička, správca

K000458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Sásková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica gen. Giliána 6009/19, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/256/2018 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/256/2018
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 Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5. 2015, ako správca úpadcu: Andrea Sásková,
narodená 17.07.1977, trvale bytom Ulica gen. Goliána 6009/19, 917 02 Trnava (ďalej len „úpadca“) oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/256/2018 zo dňa 17.12.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the Andrea Sásková, date of birth 17.07.1977, domicile Ulica gen. Goliána 6009/19, 917 02 Trnava, hereinafter
only „the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Trnava, No.
28OdK/256/2018 dated on 17th of December 2018, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 247/2018 dňa 27.12.2018.
Dňom 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published on 27th of December 2018. Bankruptcy was declared
on 28th of December 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. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 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. 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. 1 ZKR). 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.
2. 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.
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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 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 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 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, af i tis assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can
be satisfied un 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. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka
13, 917 01 Trnava, 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. Peter Ondreička, offices
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, 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. 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 ZKR).
7. If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional safisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the generaly property, whose aim to
put together was published in the Commerial report after the delivery of the application to be truste. 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 ZKR).
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8. The delivery of the application to the truste 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 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).
9. 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 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 sucho f 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 ZKR).
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 ZKR).
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).
12. 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).
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 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).
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 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 ZKR).
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
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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 čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.
5. 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. 2015/848 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 - 55 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 5.
2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 53 - 55 of the Council regulation
/EC/ No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Trnave dňa 28.12.2018, JUDr. Peter Ondreička, bankruptcy trustee

K000459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 339, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/190/2018 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/190/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca oznamuje, že nakoľko sa hnuteľnú vec zapísanú v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. 1 ako "Mobilný
telefón Lenovo XT1771 Moto E4 Plus, Fine Gold, 3+16GB, IMEI1: 355633087800883, IMEI2: 355633087800882"
nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, podľa § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. prestala
podliehať konkurzu.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K000460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 339, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/190/2018 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/190/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Por.
č.

Popis

Hodnota
jednotl.
veci (€)

ks

Deň
Dôvod
Hodnota
Stav zapísania do zapísania do poznámka
spolu (€)
súpisu
súpisu

Spoluvlastnícky podiel 14/80 na pozemku registra C č. 1164
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o výmere 579 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Neded,
obec Neded, okres Šaľa, zapísanom na LV č. 123
Spoluvlastnícky podiel 14/80 na stavbe so súpisným číslom
198, popis stavby rodinný dom, postavenej na parcele
registra C č. 1164 o výmere 579 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcej sa v
katastrálnom území Neded, obec Neded, okres Šaľa,
zapísanom na LV č. 123

Deň vydania: 03.01.2019

2500,00

1 2500,00

13.10.2018

vlastníctvo
úpadcu

5000,00

1 5000,00

13.10.2018

vlastníctvo
úpadcu

K000461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Murcin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 1147, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/12/2018 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/12/2018
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. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Ján Murcin, nar. 20.9.1983, 925 85 Neded č. 1147 („úpadca“) a ustanovil ma do funkcie správcu
(ďalej aj ako len „Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko výťažok zo speňaženia
nepokryje náklady konkurzu a nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny iný majetok, ktorý by mal
podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal
správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa
zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K000462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. László Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 144, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/87/2017 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/87/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 7.12.2017)
Deň
Dôvod
Por.
Súpisová
Popis
zapísania do zapísania do
č.
hodnota (€)
súpisu
súpisu
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Ján Baran PEJB,
vlastníctvo
1
Ružová 11, 971 01 Prievidza v sume 3553,86 € z faktúry 1,00
7.12.2017
úpadcu
č. VF09/008 zo dňa 31.3.2009, splatnej 7.4.2009
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi STAVMEX Komjatice

Deň
vylúčenia zo
súpisu

Dôvod
vylúčenia zo
súpisu
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s.r.o., gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice v sume 160,65
1,00
€ z faktúry č. VF10/012 zo dňa 13.7.2010, splatnej
27.7.2010
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Baudit Wood Kft.,
Alsószőlők tanya 109, 6080 Szabadszállás, Maďarsko v
1,00
sume 1646 € z faktúry č. P13028 zo dňa 19.8.2013,
splatnej 26.8.2013
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Baudit Wood Kft.,
Alsószőlők tanya 109, 6080 Szabadszállás, Maďarsko v
1,00
sume 917 € z faktúry č. P13029 zo dňa 2.9.2013, splatnej
9.9.2013
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Baudit Wood Kft.,
Alsószőlők tanya 109, 6080 Szabadszállás, Maďarsko v
1,00
sume 791 € z faktúry č. P13030 zo dňa 17.9.2013, splatnej
24.9.2013

Deň vydania: 03.01.2019

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

K000463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. László Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 144, 925 21 Sládkovičovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/87/2017 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/87/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
(súťažné podmienky verejného ponukového konania)

I.

JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu: S1619, správca úpadcu Ing.
László Horváth, narodený 22.04.1953, trvale bytom Fučíková 144, 925 21 Sládkovičovo (ďalej aj ako „dlžník“
alebo „úpadca“) v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36OdK/87/2017

vyhlasuje prvé kolo verejného ponukového konania

na speňaženie súboru pohľadávok úpadcu špecifikovaných v súpise všeobecnej podstaty úpadcu pod poradovými
číslami 1 až 5 ako:

Por.
Popis
č.
1

Súpisová
hodnota (€)

peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Ján Baran PEJB, Ružová 11, 971 01 1,00
Prievidza v sume 3553,86 € z faktúry č. VF09/008 zo dňa 31.3.2009, splatnej
7.4.2009

Deň zapísania Dôvod zapísania
do súpisu
do súpisu
7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu
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peňažná pohľadávka voči dlžníkovi STAVMEX Komjatice s.r.o., gen. Svobodu 1,00
17, 941 06 Komjatice v sume 160,65 € z faktúry č. VF10/012 zo dňa 13.7.2010,
splatnej 27.7.2010
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Baudit Wood Kft., Alsószőlők tanya 109, 1,00
6080 Szabadszállás, Maďarsko v sume 1646 € z faktúry č. P13028 zo dňa
19.8.2013, splatnej 26.8.2013
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Baudit Wood Kft., Alsószőlők tanya 109, 1,00
6080 Szabadszállás, Maďarsko v sume 917 € z faktúry č. P13029 zo dňa
2.9.2013, splatnej 9.9.2013
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Baudit Wood Kft., Alsószőlők tanya 109, 1,00
6080 Szabadszállás, Maďarsko v sume 791 € z faktúry č. P13030 zo dňa
17.9.2013, splatnej 24.9.2013

Deň vydania: 03.01.2019
7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

7.12.2017

vlastníctvo
úpadcu

(spolu ďalej len „pohľadávky“) formou postúpenia súboru týchto pohľadávok za odplatu zmluvou o postúpení
pohľadávok, a záujemcov vyzýva na predkladanie ponúk.

II.
Cena

1. Výška minimálnej ponúkanej ceny sa neurčuje, nesmie byť však nulová.

III.
Lehoty na predkladanie ponúk

1.
·
2.
·

Začiatok lehoty na predkladanie ponúk:
deň nasledujúci po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Koniec lehoty na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia podmienok verejného ponukového konania
v Obchodnom vestníku.

IV.
Spôsob a miesto predkladania ponúk

1. Záujemca je povinný doručiť svoju písomnú ponuku v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ LÁSZLÓ HORVÁTH – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne alebo doporučenou zásielkou
na adresu správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., správca, Paulínska 24, 917 01 Trnava najneskôr
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk, inak sa na ponuku neprihliadne. Na ponuku sa
neprihliadne tiež vtedy, ak ponuka nebude označená spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania, inak sa na všetky ponuky rovnakého uchádzača neprihliadne.
3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
4. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením
výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením zmluvy
o postúpení pohľadávok so správcom.
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5. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a. nezameniteľné označenie záujemcu, a to minimálne
i. meno a priezvisko/ obchodné meno,
ii. trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania
iii. dátum narodenia/IČO
b. telefonický alebo e-mailový kontakt na záujemcu
c. presné označenie pohľadávok ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní, ktoré musí byť
zhodné s označením uvedeným v súpise všeobecnej podstaty
d. návrh odplaty za postúpenie súboru pohľadávok ponúkaných vo verejnom ponukovom konaní
v eurách
e. aktuálny výpis z obchodného registra záujemcu, ak je záujemca osobou zapísanou v obchodnom
registri, nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky; predložené doklady musia byť originály
alebo úradne osvedčené fotokópie
f. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania a prijíma ich
bez výhrad
g. vlastnoručný podpis záujemcu fyzickej osoby a odtlačok pečiatky, ak je podnikateľom, alebo
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu záujemcu - právnickej osoby a odtlačok pečiatky
právnickej osoby, alebo inou oprávnenou osobou; v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na
základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi
splnomocniteľa a splnomocnenca.
h. v prípade, že záujemcom je zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdnoznalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
i. doklad o zložení celku ponúknutej odplaty za postúpenie súboru pohľadávok na účet správcu č.
SK64 0200 0000 0022 4036 3854 vedený vo VÚB, a.s., pričom v poznámke pre adresáta musí
byť uvedené meno a priezvisko/obchodné meno záujemcu a označenie „konkurz László Horváth“.
inak na sa ponuku neprihliadne.

V.
Spôsob a lehota na vyhodnocovanie ponúk

1. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania
pri vyhodnotení ponukového konania, alebo nebude spĺňať iné podmienky ponukového konania sa
neprihliadne.
2. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu
odplatu za predmet ponuky.
3. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
4. O skutočnostiach podľa odseku 2 a 3 tohto bodu súťažných podmienok, ako aj o dôvodoch, prečo sa na
ponuky neprihliada, vyhotoví správca úradný záznam.
5. Správca bude v lehote do 20 dní od vyhodnotenia ponúk informovať všetkých záujemcov, o výsledkoch
vyhodnocovania ponúk.
6. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie
zmluvy o postúpení pohľadávok a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť.
7. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu poruší svoju povinnosť
uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok v lehote určenej správcom, alebo poruší svoju povinnosť uhradiť
odplatu za postúpenie pohľadávok v plnom rozsahu v lehote podľa pokynu správcu, má úpadca voči
takémuto víťaznému záujemcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej zábezpeky podľa
bodu IV ods. 5 písm. i. týchto súťažných podmienok.

VI.
Osobitné ustanovenia

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Záujemcovia majú právo nazrieť do dokumentácie týkajúcej sa pohľadávok na adrese Paulínska 24,
Trnava. Záujemca je povinný prejaviť záujem o nazretie najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným
dňom nazerania. Termín si možno objednať zaslaním sms na tel. č. 0902 898 985 alebo emailom na
adresu sopko.peter@gmail.com s uvedením špecifikácie pohľadávok, ktorých sa má dokumentácia týkať.
2. Všetky náklady súvisiace s účasťou vo verejnom ponukovom konaní, znáša záujemca.
3. Pohľadávky sa postupujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že pohľadávka môže byť premlčaná, resp.
nevymáhateľná, môže byť sporná, zaniknutá alebo nemusela nikdy vzniknúť alebo môže mať iné vady,
napríklad v podobe neúplnej dokumentácie. Záujemca berie na vedomie, že postúpenie pohľadávok sa
uskutočňuje len na základe informácií získaných od úpadcu, ktoré nemusia zodpovedať skutočnosti.
Záujemca sa zaväzuje, že si neuplatní akékoľvek nároky z vád podľa prvej a druhej vety tohto odseku
alebo nároky s týmito vadami súvisiace voči správcovi alebo úpadcovi a pohľadávky má vôľu nadobúdať
s týmto vedomím a s týmito rizikami.

JUDr. Peter Sopko, LL.M.
správca

K000464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tímea Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janíky - Búštelek 381, 930 39 Janíky - Búštelek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr., LL.M. Peter Sopko
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/77/2018 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/77/2018
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. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Tímea Tóthová, narodená 18.8.1990, bytom Janíky – Búštelek č. 381, 930 39 (ďalej aj ako len
„Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko zistený hnuteľný majetok sa nepodarilo predať
ani v troch kolách ponukového konania, v dôsledku čoho prestal podliehať konkurzu, a nakoľko správca ani po
vykonanom šetrení nezistil žiadny iný majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu
žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na
ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že
konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca
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K000465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vavrinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Orvište 120, 922 01 Veľké Orvište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/242/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/242/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Vavrinec, narodený 11.12.1978, trvale bytom
922 01 Veľké Orvište 120 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Budovateľská 60, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v
úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@triple.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 28.12.2018
Mgr. Marcela Turasová, správca

K000466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vavrinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Orvište 120, 922 01 Veľké Orvište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/242/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/242/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Marián Vavrinec, narodený 11.12.1978, trvale bytom 922 01 Veľké Orvište 120 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme,
že Uznesením Okresného Trnava, sp. zn. 36OdK/242/2018 zo dňa 04.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 240/2018
dňa 13.12.2018.
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: Mgr. Marcela Turasová,
so sídlom kancelárie Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa, k číslu konania 36OdK/242/2018. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Marián Vavrinec, narodený 11.12.1978, trvale bytom 922 01 Veľké Orvište 120
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Trnava, No. 36OdK/242/2018 dated on 04th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 240/2018 on 13th of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
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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: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa, Slovak Republic to
the No. 36OdK/242/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights
pertaining to registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
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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 Šali, dňa 28.12.2018
In Šaľa, on 28th of December 2018
Mgr. Marcela Turasová, správca
Mgr. Marcela Turasová, trustee

K000467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Vavrinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Orvište 120, 922 01 Veľké Orvište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/242/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/242/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa,
zn. správcu S1887, správca úpadcu: Marián Vavrinec, narodený 11.12.1978, trvale bytom 922 01 Veľké Orvište
120 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/242/2018 týmto v súlade s § 32
ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, IBAN: SK54 1111 0000 0014 9963 0005 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Šali, dňa 28.12.2018
Mgr. Marcela Turasová, správca
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K000468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná Bohunice 198/49, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/50/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/50/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty úpadcu Igor Blaško, nar. 06.03.1977, Hlavná Bohunice
198/49, Jaslovské Bohunice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Budovateľská 60, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v
úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravca@triple.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 28.12.2018
Mgr. Marcela Turasová, správca

K000469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná Bohunice 198/49, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/50/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/50/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marcela Turasová, správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie Budovateľská 2256/60, 927 01 Šaľa,
zn. správcu S1887, správca úpadcu: Igor Blaško, nar. 06.03.1977, Hlavná Bohunice 198/49, Jaslovské Bohunice
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 25OdK/50/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
IBAN: SK54 1111 0000 0014 9963 0005 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Šali, dňa 28.12.2018
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Mgr. Marcela Turasová, správca

K000470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Lengyelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Bar 538, 930 14 Dolný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/239/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/239/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu: Tünde
Lengyelová, narodená 26.03.1971, trvale bytom 930 14 Dolný Bar 538 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hlavná
5931/80, Dunajská Streda, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Dunajskej Strede, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Lengyelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Bar 538, 930 14 Dolný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/239/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/239/2018
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:
Tünde Lengyelová, narodená 26.03.1971, trvale bytom 930 14 Dolný Bar 538 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/239/2018 zo dňa 05.12.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 239/2018 zo dňa 12.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
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SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, k číslu konania
36OdK/239/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
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According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Tünde Lengyelová, narodená 26.03.1971, trvale bytom 930 14 Dolný Bar 538
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Trnava,
No. 36OdK/239/2018 dated on 5th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
239/2018 on 12th of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovak republik, to the No.
36OdK/239/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
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expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Dunajskej Strede, dňa 28.12.2018
In Dunajská Streda, on 28th of December 2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tünde Lengyelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Bar 538, 930 14 Dolný Bar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1971
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/239/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/239/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu: Tünde
Lengyelová, narodená 26.03.1971, trvale bytom 930 14 Dolný Bar 538 v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/239/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Dunajskej Strede, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K000473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aladár Balažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 409/5, 922 07 Veľké Kostolany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu: Aladár
Balažovič, narodený 12.02.1976, trvale bytom Poľná 409/5, 922 07 Veľké Kostoľany v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00,
12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Dunajskej Strede, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aladár Balažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 409/5, 922 07 Veľké Kostolany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2018
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:
Aladár Balažovič, narodený 12.02.1976, trvale bytom Poľná 409/5, 922 07 Veľké Kostoľany (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/251/2018 zo dňa 11.12.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 243/2018 zo dňa 18.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, k číslu konania
28OdK/251/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
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vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
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bankruptcy trustee of the debtor Aladár Balažovič, narodený 12.02.1976, trvale bytom Poľná 409/5, 922 07 Veľké
Kostoľany (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Trnava, No. 28OdK/251/2018 dated on 11th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 243/2018 on 18th of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Hlavná 5931/80, 929 01 Dunajská Streda, Slovak republik, to the No.
28OdK/251/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
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he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Dunajskej Strede, dňa 28.12.2018
In Dunajská Streda, on 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aladár Balažovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 409/5, 922 07 Veľké Kostolany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1976
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Hlavná 5931/80, Dunajská Streda správca úpadcu: Aladár
Balažovič, narodený 12.02.1976, trvale bytom Poľná 409/5, 922 07 Veľké Kostoľany v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 28OdK/251/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Dunajskej Strede, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
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K000476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/536/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/536/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Ladislav Molnár, nar. 12.01.1973, bytom Kútovská ulica 940/13, 971 01
Prievidza, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania
sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018

JUDr. Róbert Fatura, správca

K000477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kútovská ulica 940/13, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/536/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/536/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Ladislav Molnár, nar. 12.01.1973, bytom Kútovská ulica 940/13, 971 01
Prievidza v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je: SK87 1100 0000 0029 3521 7095

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 vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
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a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a správy pre prijímateľa – konkurz úpadcu Ladislav Molnár, popretie pohľadávky.

V Považskej Bystrici dňa 28.12.2018

JUDr. Róbert Fatura, správca

K000478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Galajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrica 97222, 972 22 Nitrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/514/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/514/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Miroslav Galajda, nar. 16.08.1964, bytom Obec Nitrica, 972 22 Nitrica,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania
sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018

JUDr. Róbert Fatura, správca

K000479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Galajda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrica 97222, 972 22 Nitrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/514/2018 S 628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/514/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Miroslav Galajda, nar. 16.08.1964, bytom Obec Nitrica, 972 22 Nitrica,
v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je: SK87 1100 0000 0029 3521 7095

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 vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a správy pre prijímateľa – konkurz úpadcu Miroslav Galajda, popretie pohľadávky.

V Považskej Bystrici dňa 28.12.2018

JUDr. Róbert Fatura, správca

K000480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Plačko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 91101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/571/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/571/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu: Michal Plačko, nar. 02.05.1972, bytom Mesto Trenčín, 911 01 Trenčín,
týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01 Považská
Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania
sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018

JUDr. Róbert Fatura, správca
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K000481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Plačko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 91101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/571/2018 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/571/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii

JUDr. Róbert Fatura, správca úpadcu Michal Plačko, nar. 02.05.1972, bytom Mesto Trenčín, 911 01 Trenčín
v zmysle § 167l a § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je: SK87 1100 0000 0029 3521 7095

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 vo výške dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a správy pre prijímateľa – konkurz úpadcu Michal Plačko, popretie pohľadávky.

V Považskej Bystrici dňa 28.12.2018

JUDr. Róbert Fatura, správca

K000482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mosorjak Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárska 162 / 162, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/214/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/214/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka Romana Mosorjaka, nar. 04.02.1967, trvale bytom: Cementárska
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162/162, 018 63, Ladce, oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa CRIF - Slovak Credit Bureau, s.
r. o., Mlynské Nivy 14, Bratislava, IČO: 35 886 013 v celkovej sume 1227,58EUR a zapísanie pohľadávky do
zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov.
JUDr. Martina Poláčková, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K000483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mucha Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska Cesta 8C/220, 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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
SKKS, k.s., správca dlžníka: Jaroslav Mucha, nar.: 21.07.1964, bytom: Ciglianska cesta 2642/8 C, 971 01
Prievidza oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle
správcu na Námestí Matice slovenskej 4262/23, 018 41 v Dubnici nad Váhom každý pracovný deň v úradných
hodinách od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
SKKS, k.s., správca

K000484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará cesta 941 / 16, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/203/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/203/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca dlžníka Miroslava Kmeťka, nar. 29.5.1985, trvale bytom: Stará cesta 941/16,
972 51 Handlová oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok veriteľa Slovenská republika - Ministerstvo vnútra
SR, Pribinova 2, Bratislava, IČO: 00 151 866 a to prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej sume 165 EUR a prihláška
pohľadávky č. 2 v celkovej sume 165 EUR a zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
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JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K000485
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
SKKS, k.s., správca dlžníka: Viera Goberschitzová, nar.: 27.09.1970, bytom: 971 01 Prievidza oznamuje
účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu na Námestí
Matice slovenskej 4262/23, 018 41 v Dubnici nad Váhom každý pracovný deň v úradných hodinách od 08.00 hod.
do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
SKKS, k.s., správca

K000486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huseini Ali
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 630, 915 01 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/199/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/199/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Otto Markech, správca dlžníka Aliho Huseiniho, nar. 09.10.1958, trvale bytom: Podolie 630, 916 22,
Podolie, oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17,
825 22, IČO: 31 383 408 v celkovej sume 227,50 EUR a zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
JUDr. Otto Markech, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-markech/
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K000487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehotský Zvonimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 384/27, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/563/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/563/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Zvonimír Lehotský, nar.
24.04.1972, trvale bytom Gen. M.R.Štefánika 384/27, 916 01Stará Turá, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/563/2018,
občan SR oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/563/2018
zo dňa 18.12.2018 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018, vyhlásený konkurz a
bola som ustanovená za správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
Zvonimír Lehotský, nar. 24.04.1972, trvale bytom Gen. M.R.Štefánika 384/27, 916 01Stará Turá, občan SR pod
sp. zn.: 22OdK/563/2018, I hereby declare that it was on the debtor's property By order of the District Court
Trenčín, sp. no. 22OdK/563/2018 of 18.12.2018 published in Commercial Journal no. 248/2018 of 28..2018,
declared bankrupt and I was appointed as the administrator 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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
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.
(§ 167l ods. 3 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
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.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
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; 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
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
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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).
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. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie 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 amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 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).
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).
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 Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považskej Bystrici dňa 28.12.2018/ In Považská Bystrica, on 28.12.2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee
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K000488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehotský Zvonimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 384/27, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/563/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/563/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Zvonimír Lehotský, nar. 24.04.1972, trvale bytom Gen. M.R.Štefánika 384/27, 916
01Stará Turá, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/563/2018, 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. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K000489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lehotský Zvonimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 384/27, 916 01 Stará Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/563/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/563/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca dlžníka Zvonimír Lehotský, nar. 24.04.1972, trvale bytom Gen. M.R.Štefánika
384/27, 916 01Stará Turá, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/563/2018 , v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet,
na ktorý možno skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu:
IBAN: SK80 5200 0000 0000 1188 8973.
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.
V Považskej Bystrici dňa 28. decembra 2018
JUDr. Miroslava Žitníková – správca
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K000490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kavka Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K.Šmidkého 2629/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/566/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/566/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Kamil Kavka, nar. 27.01.1970, trvale bytom K Šmidkého 2629/7, 911 01
Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/566/2018, 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. Nahliadať do
správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Alojz Žitník, správca

K000491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kavka Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Šmidkého 2629/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/566/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/566/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie

JUDr. Alojz Žitník, správca dlžníka Kamil Kavka, nar. 27.01.1970, trvale bytom K Šmidkého 2629/7, 911 01
Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/566/2018 v zmysle v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN:
SK28 5200 0000 0000 06563445.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)

bolo podané na predpísanom tlačive a

b)
na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
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samostatná kaucia.
V Považskej Bystrici dňa 28. decembra 2018
JUDr. Alojz Žitník – správca

K000492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kavka Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K.Šmidkého 2629/7, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/566/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/566/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Kamil Kavka, nar.
27.01.1970, trvale bytom K Šmidkého 2629/7, 911 01 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/566/2018,
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/566/2018 zo dňa
18.12.2018 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018, vyhlásený konkurz a bola som
ustanovená za správcu dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator Kamil Kavka, nar.
27.01.1970, trvale bytom K Šmidkého 2629/7, 911 01 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 22OdK/566/2018 of the
bankrupt of 18.12.2018 published in Commercial Journal no. 248/2018 of 28.12.2018, declared bankrupt and I
was appointed as the administrator 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.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
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.
(§ 167l ods. 3 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
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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.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
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 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
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
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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).
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. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie 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 amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 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).
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).
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 Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
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European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považskej Bystrici dňa 28.12.2018/ In Považská Bystrica, on 28.12.2018
JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K000493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kotlebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 1495, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/552/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/552/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Alena Kotlebová, nar. 10.3.1958, trvale bytom 91611 Bzince pod Javorinou 1495,
Slovenská republika, 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 predpisov, správca týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné vopred nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail: hofierkovaxenia@gmail.com, alebo
telefonicky na tel. č. : +421 903 776 399.
V Trenčíne, dňa 28.12.2018
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Alena Kotlebová

K000494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kotlebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 1495, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/552/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/552/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Alena Kotlebová, nar. 10.3.1958, trvale bytom 916 11 Bzince pod
Javorinou 1495, Slovenská republika, týmto oznamuje v súlade s ustanovením §167l v spojení s ustanovením §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov, číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa.
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 vo výške 350,00 € na účet správcu,
č. ú., IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409 6151, vedený vo VÚB, a.s., variabilný symbol: číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: spis. značka konania, označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu, a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 28
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.12.2018 Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Alena Kotlebová

K000495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kotlebová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 1495, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/552/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/552/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
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FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Alena Kotlebová, nar.
10.03.1958, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 1495, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 22OdK/552/2018 zo dňa 17.12.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
In accordance with the Direction of European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as a bankruptcy trustee
of the debtor Alena Kotlebová, born on 10.03.1958, residing at 916 11 Bzince pod Javorinou 1495, Slovak
Republic (hereinafter as the "debtor"), I hereby announce, that on the basis of Resolution of the District Court
Trenčín, file No.: 22OdK/552/2018 dated 17.12.2018, a bankruptcy proceeding was declared in relation to
property of the debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2018 dňa 27.12.2018.
Dňom 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Journal No. 247/2018 on 27.12.2018.
Bankruptcy was declared on 28.12.2018.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA")
the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from declaring of the bankruptcy to lodge
their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: Mgr. Xénia Hofierková, Mierové
námestie 37, 911 01 Trenčín, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 29.12.2018.
The date 29.12.2018 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie
je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty,
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a
prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commeriacl 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
Commercial 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
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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 (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:

k dispozícii na internetovej

stránke

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 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 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
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Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial 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. 54 Nariadenia 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 Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr.
Xénia
Hofierková,
Mgr. Xénia Hofierková, bankruptcy trustee

správca

konkurznej

K000496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecen Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Cádru 427 / 2, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/454/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/454/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku Dlžníka Igor Pecen– 40OdK/454/2018
Nehnuteľný majetok:
POZEMOK: 1.
druh: záhrada
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 811 m2
parc. č. „C“: 32040/1
spoluvlastnícky podiel: 9/80

číslo LV: 1277
súpisová hodnota: 100,-€
štát: SR

POZEMOK: 2.
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druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

STAVBA: 3.
popis: dom
obec: Brestovec
názov k.ú.: Brestovec
okres: Myjava
Orientačné číslo vchodu: -

POZEMOK: 4.
druh: trvalý trávny porast
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

Konkurzy a reštrukturalizácie
výmera: 522 m2
parc. č. „C“: 32040/3
spoluvlastnícky podiel: 9/80

ulica: parc. č.: 32040/3
spoluvlastnícky podiel: 9/80
súpisová hodnota: 1600,00,-€

výmera: 849m2
parc. č. „E“: 32060
spoluvlastnícky podiel: 2/24

Deň vydania: 03.01.2019
číslo LV: 1277
súpisová hodnota: 100,-€
štát: SR

číslo LV: 1277
súpisné číslo: 468
štát: SR

číslo LV: 1796
súpisová hodnota: 30,-€
štát: SR

POZEMOK: 5.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 437m2
parc. č. „E“: 32102/1
spoluvlastnícky podiel: 14/48

POZEMOK: 6.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 1187m2
parc. č. „E“: 32008
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 2181
súpisová hodnota: 100,-€
štát: SR

POZEMOK: 7.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 617m2
parc. č. „E“: 32039
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 2181
súpisová hodnota: 30,-€
štát: SR

POZEMOK: 8.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 1719m2
parc. č. „E“: 32136
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 2181
súpisová hodnota: 130,-€
štát: SR

POZEMOK: 9.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 4895m2
parc. č. „E“: 32219
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 2181
súpisová hodnota: 400,-€
štát: SR

číslo LV: 2003
súpisová hodnota: 60,-€
štát: SR
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POZEMOK: 10.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 1485m2
parc. č. „E“: 32497
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 2181
súpisová hodnota: 120,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 11.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 2090m2
parc. č. „E“: 32502
spoluvlastnícky podiel: 1/4

číslo LV: 2181
súpisová hodnota: 170,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 12.
druh: záhrada
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 421m2
parc. č. „E“: 31832
spoluvlastnícky podiel: 2/12

POZEMOK: 13.
druh: orná pôda
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 1469m2
parc. č. „E“: 32039
spoluvlastnícky podiel: 1/4

POZEMOK: 14.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

číslo LV: 2182
súpisová hodnota: 35,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3578
súpisová hodnota: 120,00,-€
štát: SR

výmera: 70m2
parc. č. „C“: 3139/4
spoluvlastnícky podiel: 16/480

číslo LV: 1992
súpisová hodnota: 3,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 15.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 1019m2
parc. č. „C“: 3139/5
spoluvlastnícky podiel: 16/480

číslo LV: 1992
súpisová hodnota: 10,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 16.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Brestovec
názov k. ú.: Brestovec
okres: Myjava

výmera: 44m2
parc. č. „C“: 3139/6
spoluvlastnícky podiel: 16/480

číslo LV: 1992
súpisová hodnota: 0,50,-€
štát: SR

POZEMOK: 17.
druh: lesný pozemok

výmera: 2334m2

číslo LV: 2015
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parc. č. „E“: 9705
spoluvlastnícky podiel: 1/16

súpisová hodnota: 15,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 18.
druh: lesný pozemok
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 3597m2
parc. č. „E“: 9706
spoluvlastnícky podiel: 1/16

číslo LV: 2015
súpisová hodnota: 23,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 19.
druh: lesný pozemok
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 6481m2
parc. č. „E“: 9723
spoluvlastnícky podiel: 1/16

číslo LV: 2015
súpisová hodnota: 40,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 20.
druh: lesný pozemok
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 514m2
parc. č. „E“: 9722
spoluvlastnícky podiel: 1/16

číslo LV: 2017
súpisová hodnota: 3,50,-€
štát: SR

POZEMOK: 21.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1003m2
parc. č. „E“: 2668
spoluvlastnícky podiel: 8/90

číslo LV: 3107
súpisová hodnota: 30,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 22.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 2291m2
parc. č. „E“: 2670
spoluvlastnícky podiel: 8/90

číslo LV: 3107
súpisová hodnota: 70,00,-€
štát: SR

výmera: 2367m2
parc. č. „E“: 3004
spoluvlastnícky podiel: 8/90

číslo LV: 3107
súpisová hodnota: 70,00,-€
štát: SR

výmera: 781m2
parc. č. „E“: 3006
spoluvlastnícky podiel: 8/90

číslo LV: 3107
súpisová hodnota: 23,00,-€
štát: SR

výmera: 1921m2

číslo LV: 3107

POZEMOK: 23.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava
POZEMOK: 24.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

POZEMOK: 25.
druh: orná pôda
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súpisová hodnota: 57,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 26.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1291m2
parc. č. „E“: 3047
spoluvlastnícky podiel: 8/90

POZEMOK: 27.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 10930m2
parc. č. „E“: 2911
spoluvlastnícky podiel: 8/360

POZEMOK: 28.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 2769m2
parc. č. „E“: 3010
spoluvlastnícky podiel: 136/4320

POZEMOK: 29.
druh: lesný pozemok
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 12721m2
parc. č. „E“: 2872
spoluvlastnícky podiel: 8/360

POZEMOK: 30.
druh: lesný pozemok
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 2751m2
parc. č. „E“: 3423
spoluvlastnícky podiel: 8/90

POZEMOK: 31.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 2136m2
parc. č. „E“: 2642
spoluvlastnícky podiel: 1/6

POZEMOK: 32.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 3985m2
parc. č. „E“: 3012
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 3107
súpisová hodnota: 38,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3167
súpisová hodnota: 81,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3168
súpisová hodnota: 29,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3169
súpisová hodnota: 28,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3171
súpisová hodnota: 25,00,-€
štát: SR

číslo LV: 3214
súpisová hodnota: 120,00,-€
štát: SR

číslo LV: 4273
súpisová hodnota: 170,00,-€
štát: SR
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POZEMOK: 33.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 2072m2
parc. č. „E“: 1049
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 4643
súpisová hodnota: 88,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 34.
druh: lesný pozemok
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 885m2
parc. č. „E“: 1050
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 4643
súpisová hodnota: 11,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 35.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1216m2
parc. č. „E“: 1051/501
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 4643
súpisová hodnota: 52,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 36.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 3449m2
parc. č. „E“: 1051/502
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 4644
súpisová hodnota: 147,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 37.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1140m2
parc. č. „E“: 3000
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 4643
súpisová hodnota: 48,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 38.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1561m2
parc. č. „E“: 3007
spoluvlastnícky podiel: 46/360

číslo LV: 4643
súpisová hodnota: 66,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 39.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

POZEMOK: 40.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka

výmera: 1252m2
parc. č. „E“: 2605
spoluvlastnícky podiel: 8/180

výmera: 1723m2
parc. č. „E“: 4260
spoluvlastnícky podiel: 8/180

číslo LV: 4650
súpisová hodnota: 18,00,-€
štát: SR

číslo LV: 4650
súpisová hodnota: 25,00,-€
štát: SR
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okres: Myjava

POZEMOK: 41.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1644m2
parc. č. „E“: 2563
spoluvlastnícky podiel: 8/180

číslo LV: 4651
súpisová hodnota: 24,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 42.
druh: trvalý trávnatý porast
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 1550m2
parc. č. „E“: 2607
spoluvlastnícky podiel: 8/180

číslo LV: 6200
súpisová hodnota: 23,00,-€
štát: SR

POZEMOK: 43.
druh: orná pôda
obec: Myjava
názov k. ú.: Turá Lúka
okres: Myjava

výmera: 3996m2
parc. č. „E“: 4270
spoluvlastnícky podiel: 8/180

číslo LV: 6200
súpisová hodnota: 60,00,-€
štát: SR

HNUTEĽNÁ VEC: 44.
popis: osobný automobil Renault Megane

rok výroby: 2001

evidenčné číslo: MY-716-AF

VIN číslo: VF1DA0D0524641686

stav opotrebovanosti:
používané, opotrebované
súpisová hodnota: 500,00,-EUR

v Považskej Bystrici, 28.12.2018

JUDr. Alojz Žitník, správca

K000497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecen Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Cádru 427 / 2, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/454/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/454/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Igor PECEN – 40OdK/454/2018
V konkurze Dlžníka Igor PECEN, nar. 25.06.1964, trvale bytom Janka Cádru 427/2, 907 01 Myjava, občan SR,
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
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informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu oddelenej podstaty.
v Považskej Bystrici, 28.12.2018
JUDr. Alojz Žitník, správca

K000498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeň Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará cesta 76 / 47, 972 11 Lazany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/241/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/241/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Frajt, správca úpadcu Ing. Milan Červeň, nar. 9.6.1957, trvale bytom Stará Cesta 76, 972 11 Lazany
týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167l ods. 3/ ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 vo výške 1.798,96 eur.
JUDr. Peter Frajt, správca

K000499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Granec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urbánkova 916/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/405/2018 S 294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/405/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K000500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 1866/2, 02 001 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/316/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/316/2018-20
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spis. zn. správcovského spisu: 38OdK/316/2018 S1452
Vec: Vyhodnotenie II. kola ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok, dlžníka Daniela Ťažká nar.21.08.1976, trvale bytom Moravská
1866/2, 02 001 Púchov, týmto predkladám vyhodnotenie druhého kola ponukového konania na odpredaj
hnuteľného majetku úpadcu, ktorého oznámenie bolo uverejnené v OV č. 240/2018 zo dňa 13.12.2018
Vyhodnotenie druhého kola ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka Daniela Ťažká
nar.21.08.1976, trvale bytom Moravská 1866/2, 02 001 Púchov, ktoré bolo zverejnené v OV č. 240/2018 zo dňa
13.12.2018 V 2.kole boli vyzývaní záujemcovia o kúpu majetku úpadcu na podávanie návrhov na uzatvorenie
kúpnej zmluvy. V 2.kole neprejavil účasť žiaden záujemca v ponukovom konaní.
2.kolo bolo neúspešné.

S úctou

Ing. Oľga Šabová
správca

K000501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tuchyňa 138, 018 55 Tuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1957
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/465/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/465/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Piešťanská
25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v súlade s ustanoveniami § 167p ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR)
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka: Ľubomír Baláž, nar. 13. 05. 1957, trvale
bytom: 018 55 Tuchyňa 138, súpisovej zložky majetku č. 1:
č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová
hodnota

1

osobné vozidlo Škoda Felicia, EČV: IL521BF, kategória: M1, karoséria: AB hatchback 5 dv., farba: zelená, objem: 1 289
250,00 €
cm2, výkon: 50 kW, r. v. 1996, značne opotrebované
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1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
do dňa 15. 01. 2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Baláž".
2. Ponuka musí obsahovať:
- ponúkanú kúpnu cenu za vozidlo,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický alebo mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040
1668 3262, VS: 384652018, poznámka pre príjemcu: „zaloha Balaz“.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené do 18. 01. 2019 a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným
záujemcom vrátené do 22. 01. 2019.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 55 / 78, 018 64 Košeca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/291/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/291/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Erik Ďuriš, sp. zn.
22OdK/291/2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erik ĎURIŠ, nar. 05.12.1989, trvale bytom
Hlavná 55/780 018 64 Košeca, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 2. kolo ponukového konania na
predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 231/2018 dňa 30. novembra 2018
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 17.12.2018 do 15:00 hod
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 2. kola ponukového konania sa zúčastnil
1 záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 27. decembra 2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K000503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valenteje Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radobica 56, 972 48 Radobica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1971
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/462/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/462/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Valenteje Dana, nar.: 31.07.1971, trvale bytom: Radobica 56, Radobica
97248, spisová značka 22OdK/462/2018 S1893, týmto oznamuje:
·
·

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

K000504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklátek Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1355 / 43, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/294/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/294/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Zdenko Miklátek, sp. zn.
38OdK/294/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Zdenko Miklátek, nar. 16.09.1973, trvale bytom
Slnečná 1355/43, 914 41 Nemšová, občan SR, v súlade s § 167n ods.1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ZKR
vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, na
speňaženie hnuteľných vecí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

100

Obchodný vestník 2/2019

·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 220/2018 zo dňa 15. novembra 2018
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 17.12.2018 do 15:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 18.12.2018 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnilo 6
záujemcov, do kancelárie správcu bolo doručených 6 ponúk a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcov.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné, pokiaľ sa týka súpisových položiek majetku pod
poradovým číslom 25/ a 28/, pokiaľ sa týka ostatných súpisových položiek majetku tieto budú ponúkané v 2. kole
ponukového konania.
V Považskej Bystrici, dňa 18.12.2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K000505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kačányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámská 291/13, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/369/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/369/2018-21
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov
Nissan

Typ
Almera N15/F/F4

Druh karosérie
AA sedan

Evidenčné číslo
NM593BH

VIN číslo
JN1BAAN15U0009045

Farba
Červená metalíza

Hodnota (EUR)
400,00 €

Ing. Šabová - správca

K000506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lašák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 2733 / 5, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1982
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/411/2018 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/411/2018
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Trenčín, ako správca dlžníka - p. Peter Lašák, nar. 1. marca 1982, trvale bytom Šafárikova 2733/5, 911 08
Trenčín, 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 pohľadávky
veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831, Karadžičova 10, Bratislava s prihlásenými sumami
273,51 eur, 203,08 eur, 844,71 eur, 198,13 eur, 331,20 eur, 319,18 eur, 758,18 eur, 723,65 eur, 1212,14 eur,
902,43 eur, 656,60 eur, 345,12 eur, 827,10 eur, 84,74 eur, 84,74 eur, 84,74 eur, 84,74 eur, 84,74 eur a 84,74 eur
(dátum prijatia prihlášky 28.12.2018) a doručené správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli
zapísané do zoznamu pohľadávok vedeného podľa ustanovenia § 31 ods. 1 ZKR pod poradovým číslom 10 až
28.
V Trenčíne 28.12.2018

K000507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Ťažká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravská 1866/2, 02 001 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/316/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/316/2018-20
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Oľga Šabová, správca so sídlom kancelárie: Dolný Šianec č.1, 911 01 Trenčín, správca majetku dlžníka
Daniela Ťažká, nar.21.08.1976, trvale bytom Moravská 1866/2, 02 001 Púchov.
Názov
Peugeot

Typ
307

Rok výroby
2002

Evidenčné číslo
PU 730BH

VIN číslo
VF33HNFUC82375111

Farba
modrá

Hodnota (EUR)
500,00 €

vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie vyššie
uvedeného majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: TRETIE
Predmet: Osobný automobil Peugeot 307, rok výroby 2002, súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 227/2018 dňa 26.11.2018
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy, ktorá musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty, do sídla kancelárie správcu
v lehote podľa tohto oznámenia, prípadne aj na e-mail: eit@orangemail.sk, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť
(zaslať) tiež potvrdenie o úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu, zloženú na účet správcu. Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby, alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK73 5600 0000 0073 3186 9001
VS: 383162018
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese eit@orangemail.sk, alebo na tel.č. 0905/224
505.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky.
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa 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.
Ing. Oľga Šabová, správca

K000508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčáni Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 624/8, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/527/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/527/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Rastislava
Turčániho, nar. 18.02.1978, trvale bytom: J. Jesenského 624/8, 972 01, Bojnice, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín,
a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk
alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turčáni Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 624/8, 972 01 Bojnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/527/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/527/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Rastislava
Turčániho, nar. 18.2.1978, trvale bytom: J. Jesenského 624/8, 972 01, Bojnice, v zmysle § 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: SK6583300000002200472247.
Preddavok sa skladá 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. Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Martina Poláčková, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K000510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hošták Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lysá pod Makytou 390, 020 54 Lysá pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/409/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/409/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej položky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: automobil FORD GALAXY
Súpisová hodnota majetku: 100,- eur
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Typ súpisovej zložky: pozemok
Obec: Choča
Katastrálne územie: Choča
LV: 1160
Parcelné číslo: 331/1
Druh: záhrada
Výmera: 148 m2
Podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 500,- eur

JUDr. Peter Frajt, správca

K000511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 23/3, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/524/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/524/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Miloslavy Lackovej,
rod. Cickovej, nar. 28.06.1959, trvale bytom: Fučíkova 1578/23, 972 51, Handlová, v zmysle § 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: SK6583300000002200472247.
Preddavok sa skladá 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Martina Poláčková, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K000512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Miloslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 23/3, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/524/2018 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/524/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Miloslavy Lackovej,
rod. Cickovej, nar. 28.6.1959, trvale bytom Fučíkova 1578/23, 972 51, Handlová, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín,
a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk
alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K000513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwarz Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Rudnaya 199 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/390/2018 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/390/2018
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
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lehoty

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Milan Schwarz, nar. 19.05.1948, bytom A. Rudnaya
199/6, 971 01 Prievidza, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem veriteľom ostatných prihlásených
pohľadávok a všetkým účastníkom konkurzného konania sp. zn. 22OdK/390/2018, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do konkurzného konania vyhláseného na majetok dlžníka doručená správcovi
konkurznej podstaty Prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
A) Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 318 442, ktorý si prihlásil/uplatnil pohľadávku
pod por. č. 1 ako „iná pohľadávka“ nasledovne:
Prihláška pohľadávky poradové číslo 1 celkom v sume 19,81 EUR
B) Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759, ktorý si
prihlásil/uplatnil pohľadávku pod por. č. 1 ako „iná pohľadávka“ nasledovne:
Prihláška pohľadávky poradové číslo 1 celkom v sume 16,50 EUR
Prihláška pohľadávky poradové číslo 2 celkom v sume 16,50 EUR
Všetky vyššie uvedené prihlásené/uplatnené pohľadávky boli správcom dňa 28.12.2018 zapísané do zoznamu
pohľadávok a sú v zozname pohľadávok zapísané nasledovne:
A) Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO: 318 442:
Poradové číslo veriteľa: 2
Prihláška pohľadávky poradové číslo 1 celkom v sume 19,81 EUR je vedená v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 2.

B) Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759
Poradové číslo veriteľa: 3
Prihláška pohľadávky poradové číslo 1 celkom v sume 16,50 EUR je vedená v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 3.
Prihláška pohľadávky poradové číslo 2 celkom v sume 16,50 EUR je vedená v zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 4.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 28.12.2018

JUDr. Mária Bustinová, správca

K000514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tran Ngoc Son
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1013/6, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/551/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/551/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Son Tran Ngoca, nar.
05.12.1962, trvale bytom: Svätopluková 1013/6, 020 01, Púchov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní
v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: otmar@centrum.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0903728405.
JUDr. Otto Markech, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-markech/

K000515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tran Ngoc Son
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätoplukova 1013/6, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/551/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/551/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Son Tran Ngoca, nar.
05.12.1962, trvale bytom: Svätoplukova 1013/6, 020 01, Púchov, v zmysle § 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 preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, je vedený
vo finančnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0000 4830 8354.
Preddavok sa skladá 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. Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Otto Markech, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-markech/

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babušák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Valla 1638/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/541/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/541/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Petra Babušáka, nar.
19.03.1985, trvale bytom: Jána Vallu 1638/8, 972 51, Handlová, v zmysle § 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 preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR, je vedený
vo finančnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0000 4830 8354.
Preddavok sa skladá 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. Podľa § 32 ods. 19 ZKR výška
preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur.
JUDr. Otto Markech, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-markech/

K000517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.1.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/381/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/381/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle § 67 ods.1 písm. a/ ZKR
Správca do dnešného dňa v zmysle plnenia svojich povinností nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Monika Ištoková nar. 31.1.1967 bytom Ligetská 1170/13 Handlová.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K000518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Cigániková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1859/14, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1984
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/159/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/159/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Piešťanská
25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, v súlade s ustanovením § 167q ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), v spojení
s ustanoveniami § 167p ods. 1 a 2 ZKR, vyhlasuje II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Katarína Cigániková, nar. 27. 01. 1984, trvale bytom: Okružná 1859/14, 972 51 Handlová, súpisovej zložky
majetku č. 1:
č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
zl.
hodnota
peňažná pohľadávka vo výške 680,00 € voči dlžníkovi: Michal Hagara, nar. 18. 4. 1983, Jesenského 617/27, Bojnice,
1
680,00 €
priznaná Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi zo dňa 26. 2. 2015, sp. zn. 10C/118/2012 – 100

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany,
do dňa 16. 01. 2019 do 12:00 hod., v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Cigániková".
2. Ponuka musí obsahovať:
- ponúkanú odplatu za pohľadávku,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický alebo mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú odplatu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040
1668 3262, VS: 221592018, poznámka pre príjemcu: „zaloha Ciganikova“.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. 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.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené do 21. 01. 2019 a zálohy na ponúknutú odplatu budú neúspešným
záujemcom vrátené do 23. 01. 2019.
6. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babušák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Valla 1638/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/541/2018 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/541/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka Petra Babušáka, nar.
19.03.1985, trvale bytom: Jána Vallá 1638/8, 972 51, Handlová, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní
v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: otmar@centrum.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0903728405.
JUDr. Otto Markech, správca
Zásada ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR je :
http://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-markech/

K000520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schwarz Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. Rudnaya 199 / 6, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/390/2018 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/390/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milan Schwarz, nar. 19.05.1948,
bytom A. Rudnaya 199/6, 971 01 Prievidza, SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený:
JUDr. Mária Bustinová, so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Ľ. Štúra 330/5 (ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 28.12.2018 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenom na majetok dlžníka.

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

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

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

V Trenčianskych Tepliciach dňa 28.12.2018

JUDr. Mária Bustinová, správca

K000521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Moško Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/328/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/328/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Marcel MOŠKO, sp. zn.
38OdK/328/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marcel MOŠKO, nar. 06.11.1979, trvale bytom 018
41 Dubnica nad Váhom 0, občan SR, vyhlásil 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podľa
§ 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust.§ 167p ZKR.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 238/2018 dňa 11. decembra 2018
lehota na predkladanie písomných ponúk bola stanovená do 27.12.2018 do 15:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 28.12.2018

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

112

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka a ani nebola zložená záloha zo strany
záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
Nakoľko bolo 1. kolo ponukového konania neúspešné, správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník
vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
Hnuteľný majetok dlžníka tvorí majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty, a to:
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil Škoda Felícia

rok výroby: 1999

evidenčné číslo: IL-234-AH

VIN číslo: TMBEEF613X0139213

stav opotrebovanosti:
používané, opotrebované
súpisová hodnota: 200,00,-EUR

Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v Obchodnom vestníku č. 212/2018 dňa 5. 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 –
38OdK/328/2018 – 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 28.12.2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K000522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hrotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 6968 / 26B, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/440/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/440/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

žiaden majetok

K000523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hrotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 6968 / 26B, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/440/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/440/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

žiaden majetok

K000524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hrotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 6968 / 26B, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/440/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/440/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Tomáš Hrotko, nar. 21.04.1980, trvale bytom Východná 6968/26B, 911
08 Trenčín, Slovenská republika, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na
vyhlásenie konkurzu zo dňa 14.06.2018, čestného vyhlásenia dlžníka podaného ústne do zápisnice správcu na
osobnom stretnutí so správcom dňa 20.11.2018, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle
ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tomáš Hrotko, nar. 21.04.1980, trvale bytom Východná 6968/26B, 911 08
Trenčín, Slovenská republika, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tomáš Hrotko, nar. 21.04.1980, trvale bytom
Východná 6968/26B, 911 08 Trenčín, Slovenská republika, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 Zákona,
vedený na Okresnom súde Trenčín, pod spis. zn.: 38OdK/440/2018, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 28.12.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Tomáš Hrotko

K000525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Kačány
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná ulica 1806 / 63, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/378/2018 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/378/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Daniel Kačány, nar. 16.05.1983, trvale bytom Tehelná ulica 1806/63,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, v zmysle § 167l 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 :

Číslo pohľadávky : 2/P-2
Číslo pohľadávky pre účely zloženia preddavku na trovy konania podľa § 32 ods. 7 písm. b) ZKR : 0202
Veriteľ : Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
IČO: 31 340 890
Prihlásená suma : 4.902,49 Eur
Deň doručenia prihlášky : 21. 12. 2018
Deň zápisu do zoznamu pohľadávok : 21. 12. 2018

V Považskej Bystrici, 27. 12. 2018
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K000526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúty 1454/13, 914 41 Nemšová - Trenčianska Závada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/422/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/422/2018
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

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Anna Belková rod. Adamcová, nar. 26.11.1987, bytom Kúty 1454/13, 914 41 Nemšová - Trenčianska Závada sa
končí.
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 zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K000527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 178 / 8, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/415/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/415/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Erika Balážová, nar. 22.5.1985, trvale bytom Majerská 178/8, 020 61 Lednické Rovne sa končí.
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 zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K000528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hatalová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boriny 496/18, 972 05 Sebedražie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/392/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/392/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Mária Hatalová, nar. 19.5.1972, trvale bytom Boriny 496/18, 972 05 Sebedražie sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/, §
167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K000529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/384/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/384/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Simona Hunková, nar. 4.3.1976, trvale bytom 958 01 Partizánske sa končí.
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 zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K000530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Karička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
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/300/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/300/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Piešťanská
25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, oznamuje v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Miroslav
Karička, nar. 07. 05. 1962, trvale bytom: 017 01 Považská Bystrica, zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty.
Nové Mesto nad Váhom 27. 12. 2018
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K000531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766 / 7, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/203/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/203/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Peter Malík, nar. 16.6.1970, trvale bytom Generála Svobodu 766/7, 958 01 Partizánske sa končí.
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 zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K000532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rýdza Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske Podhradie 231, 913 07 Zemianske Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/348/2018 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/348/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Daniela Rýdza, rod. Figurová, nar. 21.10.1974, trvale bytom 913 07 Zemianske Podhradie č. 231, podnikajúca
pod obchodným menom Daniela Rýdza s miestom podnikania 913 07 Zemianske Podhradie 231, IČO: 45 426
741 sa končí.
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 zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca
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K000533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potočný Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Lysá pod Makytou 0, 020 54 Lysá pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1980
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/528/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/528/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Rastislav Potočný, nar.: 25.6.1980, trvale bytom: 020 54 Lysá
pod Makytou oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Mierové
námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: tn@bric.sk, alebo
telefonicky: +421 918 998 878.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K000534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potočný Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Lysá pod Makytou 0, 020 54 Lysá pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1980
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/528/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/528/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Rastislav Potočný, nar.: 25.6.1980, trvale bytom: 020 54 Lysá pod
Makytou týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K000535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potočný Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Lysá pod Makytou 0, 020 54 Lysá pod Makytou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1980
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/528/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/528/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Rastislav Potočný, nar.: 25.6.1980, trvale bytom: 020 54 Lysá pod Makytou oznamujeme, že
Okresný súd Trenčín, uznesením spis. zn. 22OdK/528/2018 zo dňa 43446 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 244/2018 K096838 zo dňa 19.12.2017 vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of debtor Rastislav Potočný, born 25.6.1980, res. 020 54 Lysá pod Makytou our duty is to inform
you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Trenčín, No. 22OdK/528/2018 dated on the
43446 and promulgated in the Commercial bulletin No. 244/2018 K096838 from 19.12.2017 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., S1893 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 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K000536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 921 / 37, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1956
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2018
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
(úpadcu) Michal Novotný, nar.: 24.01.1956, trvale bytom: J. Kráľa 921/37, 956 18 Bošany oznamujeme, že
Okresný súd Trenčín, uznesením spis. zn. 38OdK/525/2018 zo dňa 43451 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 247/2018 K098407 zo dňa 27.12.2018 vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of debtor Michal Novotný, born 24.01.1956, res. J. Kráľa 921/37, 956 18 Bošany our duty is to
inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Trenčín, No. 38OdK/525/2018 dated on
the 43451 and promulgated in the Commercial bulletin No. 247/2018 K098407 from 27.12.2018 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., S1893 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 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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
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ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K000537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 921 / 37, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1956
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka (úpadcu): Michal Novotný, nar.: 24.01.1956, trvale bytom: J. Kráľa 921/37,
956 18 Bošany oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Mierové
námestie 8, Trenčín 911 01, v úradných hodinách Po-Pia: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: tn@bric.sk, alebo
telefonicky: +421 918 998 878.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novotný Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 921 / 37, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1956
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca úpadcu Michal Novotný, nar.: 24.01.1956, trvale bytom: J. Kráľa 921/37, 956 18
Bošany týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.

Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky 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.
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
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K000539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Ondrejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 470, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/271/2018 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/271/2018-20
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spis. zn. správcovského spisu: 22OdK/2712018 S1452
Vec: Vyhodnotenie I. kola ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka
Vyhodnotenie prvého kola ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka Ľubomír Ondrejka
nar.23.02.1968, trvale bytom Domaniža 470, 018 16 Domaniža, ktoré bolo zverejnené v OV č. 219/2018 zo dňa
14.11.2018 V 1.kole boli vyzývaní záujemcovia o kúpu majetku úpadcu na podávanie návrhov na uzatvorenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpnej zmluvy.
V 1.kole bola doručená jedna ponuka na odkúpenie nehnuteľného majetku, od Spoločnosti Slovak Estate s.r.o.,
Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 50 050 907, DIČ: 2120166785. Vyššie uvedená spoločnosť ponúkla za
nehnuteľný majetok sumu vo výške 327,98 ,-EUR. Táto ponuka sa stala víťaznou. Správca následne uzavrel
Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľným veciam pri speňažovaní majetku z konkurznej podstaty.

Ing. Oľga Šabová
správca

K000540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Murková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 278/80, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1988
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/514/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/514/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Gabriela Murková, rod. Bírešová, nar. 21.04.1988, trvale bytom Dlhá 278/80, 972 45 Bystričany v súlade
s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Považskej Bystrici, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Murková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 278/80, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1988
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/514/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/514/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Gabriela Murková, rod. Bírešová, nar. 21.04.1988, trvale bytom Dlhá 278/80, 972 45 Bystričany (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/514/2018 zo dňa 12.12.2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. 243/2018 zo dňa 18.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/514/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Gabriela Murková, rod. Bírešová, nar. 21.04.1988, trvale bytom Dlhá 278/80, 972
45 Bystričany (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trenčín, No. 40OdK/514/2018 dated on 12th of December 2018 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 243/2018 on 18th of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republik, to the
No. 40OdK/514/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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
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alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
In Považská Bystrica, on 28th of December 2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Murková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 278/80, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1988
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/514/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/514/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Gabriela Murková, rod. Bírešová, nar. 21.04.1988, trvale bytom Dlhá 278/80, 972 45 Bystričany v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/514/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky
IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1952
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/520/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/520/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Dušan Cicko, nar. 24.12.1952, trvale bytom Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.

V Považskej Bystrici, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1952
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/520/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/520/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Dušan Cicko, nar. 24.12.1952, trvale bytom Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 2OdK/520/2018 zo dňa 12.12.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 244/2018 zo dňa 19.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
22OdK/520/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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).
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Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Dušan Cicko, nar. 24.12.1952, trvale bytom Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Trenčín, No. 22OdK/520/2018 dated on 12th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 244/2018 on 19th of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republik, to the
No. 22OdK/520/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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
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alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
In Považská Bystrica, on 28th of December 2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1952
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/520/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/520/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Dušan Cicko, nar. 24.12.1952, trvale bytom Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 22OdK/520/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000
0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Coník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 91101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1965
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/542/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/542/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Miloš Coník, nar. 3.8.1965, trvale bytom 911 01 Trenčín v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Tatranská
300/8, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.

V Považskej Bystrici, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Coník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 91101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1965
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/542/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/542/2018
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Miloš Coník, nar. 3.8.1965, trvale bytom 911 01 Trenčín (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/542/2018 zo dňa 14.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
246/2018 zo dňa 21.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
22OdK/542/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Miloš Coník, nar. 3.8.1965, trvale bytom 911 01 Trenčín (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, No.
22OdK/542/2018 dated on 14th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
246/2018 on 21st of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republik, to the
No. 22OdK/542/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
In Považská Bystrica, on 28th of December 2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Coník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 91101, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1965
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/542/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/542/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Miloš Coník, nar. 3.8.1965, trvale bytom 911 01 Trenčín v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Trenčín, sp. zn. 22OdK/542/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu
úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158
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3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766/5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1960
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/528/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/528/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica správca
úpadcu: Milan Král, nar. 06.11.1960, trvale bytom Generála Svobodu 766/5, 958 01 Partizánske v súlade s § 85
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica v pracovných dňoch v úradných hodinách 8:00 12:00, 13:00 - 15:00. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.

V Považskej Bystrici, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766/5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1960
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/528/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/528/2018
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:
Milan Král, nar. 06.11.1960, trvale bytom Generála Svobodu 766/5, 958 01 Partizánske (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/528/2018 zo dňa 14.12.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/528/2018. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

138

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Milan Král, nar. 06.11.1960, trvale bytom Generála Svobodu 766/5, 958 01
Partizánske (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Trenčín, No. 40OdK/528/2018 dated on 14th of December 2018 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 246/2018 on 21st of December 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, Slovak republik, to the
No. 40OdK/528/2018. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
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(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
In Považská Bystrica, on 28th of December 2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Král
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 766/5, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1960
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/528/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/528/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, správca
úpadcu: Milan Král, nar. 06.11.1960, trvale bytom Generála Svobodu 766/5, 958 01 Partizánske v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, sp. zn. 40OdK/528/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č.
SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
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zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Považskej Bystrici, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Vontszeműová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 16/13, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/119/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/119/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Erika
Vontszeműová, nar. 14.02.1962, bytom 29. augusta 16/13, 934 01 Levice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Šturová 21, 949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 28.12.2018
JUDr. Fadi Fardous, správca

K000553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Vontszeműová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 16/13, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/119/2018 S1316
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Okresný súd Nitra
29OdK/119/2018
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:
Erika Vontszeműová, nar. 14.02.1962, bytom 29. augusta 16/13, 934 01 Levice (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/119/2018 zo dňa 18.12.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 247/2018 zo dňa 27.12.2018.
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. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 29OdK/119/2018. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
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svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
Nariadenia 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 Erika Vontszeműová, nar. 14.02.1962, bytom 29. augusta 16/13, 934 01
Levice (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 29OdK/119/2018 dated on 18th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 247/2018 on 27th of December 2018.
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. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 29OdK/119/2018. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 28.12.2018
In Nitra, on 28th of December 2018
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K000554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Vontszeműová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29. augusta 16/13, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/119/2018 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/119/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Erika Vontszeműová, nar.
14.02.1962, bytom 29. augusta 16/13, 934 01 Levice v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra,
sp. zn. 29OdK/119/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý
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môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Nitre, dňa 28.12.2018
JUDr. Fadi Fardous, správca

K000555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škovránková 25, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1978
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/119/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/119/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed „
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Andrea Nagyová,
nar. 26.03.1978, bytom Škovránková 25, 943 54 Svodín, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 30OdK/119/2018-30 zo dňa 18.12.2018 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, Andrea Nagyová, born 26.03.1978, domicile Škovránková No: 25, 943 54 Svodín,
Slovak republic, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Nitra, No. 30OdK/119/2018-30 dated of December 18, 2018 bankruptcy was declared on the Bankrupts
has been declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 248/2018 dňa 28.12.2018. Dňom
29.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 248/2018 on December 28, 2018. Bankruptcy was
declared on of December 29, 2018.
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 Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BaRA“
) 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
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 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 (§ 28 sec.6 BaRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BaRA).
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 BaRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BaRA, 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 BaRA ) .
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 na adresu jeho kancelárie: Prvý správcovský dom,
k.s., kancelária JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, 949 01 Nitra, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). 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
ZoKR). 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.
6. The application is filed in a single equation with the administrator: Prvý správcovský dom, k.s.,
administrator JUDr. Kamil Beresecký, Farská 33, 949 01 Nitra, Slovak republic (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 (§ 167l sec. 3 BaRA). The beginning of the
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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 Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA).
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the playout schedule.
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 BaRA).
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 BaRA).
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 BaRA).
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 BaRA).
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 BaRA).
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
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Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BaRA).
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 BaRA).
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 BaRA).
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 BaRA).
16. 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 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. 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 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 BaRA). 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 BaRA).
17. 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.
17. 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.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
18. 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.
Prvý správcovský dom, k.s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt, JUDr. Kamil Beresecký, komplementár/
unlimited
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K000556
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Mária Virágová, nar. 03.06.1943,
bytom 935 52 Šarovce 298, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku všeobecnej
podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku a
informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia žiadneho hnuteľného alebo
nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 28.12.2018

JUDr. Roman Nagy, správca

K000557
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:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Mária Virágová, nar.
03.06.1943, bytom 935 52 Šarovce 298 (ďalej ako „Dlžník“), v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i
ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy
týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote najneskôr do 30 dní od
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zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 28.12.2018

JUDr. Roman Nagy, správca

K000558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 375, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/384/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/384/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.12.2018, sp.zn: 32OdK/384/2018-30 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Tibor Gašpar, nar. 10.1.1953, bytom 945 01 Komárno, Slovenská republika, t.času Ružová
375, 946 12 Zlatná na Ostrove, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Gašpar - GT, miesto
podnikania 945 01 Komárno, IČO: 41 914 651 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. 247/2018 dňa
27.12.2018.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536. 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 zložená samostatný preddavok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K000559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 375, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/384/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/384/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 18.12.2018, sp.zn: 32OdK/384/2018-30 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Tibor Gašpar, nar. 10.1.1953, bytom 945 01 Komárno, Slovenská republika, t.času Ružová
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375, 946 12 Zlatná na Ostrove, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Gašpar - GT, miesto
podnikania 945 01 Komárno, IČO: 41 914 651 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. 247/2018 dňa
27.12.2018.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 32OdK/384/2018 S 296 v kancelárii
správcu na adrese: Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, 1. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K000560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 375, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/384/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/384/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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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“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Tibor Gašpar, nar.
10.1.1953, bytom 945 01 Komárno, Slovenská republika, t.času Ružová 375, 946 12 Zlatná na Ostrove (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 32OdK/384/2018-30 zo dňa 18.12.2018 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 Tibor Gašpar, date of bird 10th of January 1953, residency 945 01 Komárno, Slovak Republic,
in this time Ružová 375, 946 12 Zlatná na Ostrove (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform
that by the resolution of the District Court Nitra, No. 32OdK/384/2018-30 dated on 18th of December 2018,
the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2018 dňa 27.12.2018.
Dňom 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 247/2018 on 27th of
December 2018. Bankruptcy was declared on 28th of December 2018.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
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 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Richard Schwarz, správca, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: JUDr. Richard Schwarz , trustee, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.12.2018.
The date 28th of December 2018 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
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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 en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/
Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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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 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 incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account 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 Business Journal (§ 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 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).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 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.
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JUDr. Richard Schwarz, správca/trustee

K000561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Gergely
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 971/21, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/118/2018 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/118/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu: dlžníka Vojtech Gergely
nar.01.03.1955 bytom Športová 971/21, 943 01 Štúrovo (ďalej v texte aj „dlžník“), Vám týmto oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 19.12.2018, sp. zn.28OdK/118/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č..2480/2018, deň
vydania28.12.2018.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20 May, 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Vojtech Gergely nar.01.03.1955 bytom Športová 971/21, 943 01 Štúrovo,
debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra No.
28OdK/118/2018 dated 19 December, 2018 bankruptcy procedure was declared on the debtors property. This
resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV248/2018 on date of issue28
December.2018.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 28OdK /118/2018. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi 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 “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:28OdK/118/2018. Application which will be delivered later will be considered
as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
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. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných
potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na
nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
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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. 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 named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate 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 reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.

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.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register 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 correct or amend.
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 these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
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be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K000562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 13.12.2018, č.k. 27OdK/244/2018,
konkurz na dlžníka František Kovács, nar. 17.10.1960, bytom Salka 110, 94361 Salka. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2018, č
OV 245/2018, č. zverejnenie K097248.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K000563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 13.12.2018, č.k. 27OdK/244/2018,
konkurz na dlžníka František Kovács, nar. 17.10.1960, bytom Salka 110, 94361 Salka. Súčasne bol ustanovený
správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice, telefón : +421
(0)905328946, e-mail : office@majoran.sk. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2018, č
OV 245/2018, č. zverejnenie K097248.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK7709000000000028648925 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Správa pre prijímateľa: Kaucia na popretie v konkurze 27OdK/244/2018 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku
popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, 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 veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka 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.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K000564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 110, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/244/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/244/2018
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"
(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/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: František Kovács, nar. 17.10.1960, bytom Salka 110, 94361 Salka
(ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika, sp. zn.
27OdK/244/2018 zo dňa 13.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of František Kovács, born on 17th October 1960,
domicile Salka 110, 94361 Salka, Slovak Republic (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty is to inform
that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No. 27OdK/244/2018, 13th of
December 2018, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.12.2018. Dňom 21.12.2018
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the District Court Nitra was published on 20th of December 2018. Bankruptcy was
declared on 21st of December 2018.
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.
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.
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.
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, excwpt 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. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký 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 ) .
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
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 sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. 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 application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 . 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 . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia 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 the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia.
aspx www.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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K000565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bucz Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 27, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/381/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/381/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 31OdK/381/2018 S293 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú
písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K000566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bucz Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 773/27, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1948
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/381/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/381/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pintér správca v oddlžení dlžníka Alexander Bucz, nar. 5.9.1948, bytom Gazdovská 773/27, 945 01
Komárno, t.č. Nová Osada 30, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Alexander Bucz – ROBI
VARI SERVIS, s miestom podnikania Platanová alej 9, 945 01 Komárno, IČO: 14 072 009, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 4.8.2018, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného
konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo
výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v Prima
banka, a.s., IBAN: SK32 3100 0000 0040 1012 5200. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32
ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.

K000567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bucz Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 773/27, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/381/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/381/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : Alexander
Bucz, nar. 5.9.1948, bytom Gazdovská 773/27, 945 01 Komárno, t.č. Nová Osada 30, 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom Alexander Bucz – ROBI VARI SERVIS, s miestom podnikania Platanová alej
9, 945 01 Komárno, IČO: 14 072 009, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 4.8.2018, ( ďalej len
„Dlžník“), oznamujem že, Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/381/2018 – 32 zo dňa 18.12.2018
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, značka S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku 248/2018 dňa 28.12.2018. 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. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870,
945 01 Komárno, 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. V prihláške
sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je
viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia
pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
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na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na
prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú
podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých
pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Alexander Bucz, nar. 5.9.1948, bytom Gazdovská 773/27, 945 01 Komárno, t.č. Nová Osada
30, 945 01 Komárno (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Nitra, No .: 31OdK/381/2018 – 32 on date 18.12.2018 bankruptcy procedure was declared on
the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 28.12.2018. 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.
Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika.. Should creditor serve the application
on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however,
may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide
information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of
the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the
trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the
declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be
found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions
register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency.
Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements
stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be
considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period
elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K000568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká cesta 306/29, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/65/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/65/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty
dlžníka Magdaléna Tóthová, nar. 11.05.1968, bytom Novozámocká cesta 306/29, 943 42 Gbelce (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka tvoriaceho
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 818
Katastrálne územie: Gbelce
1
Parcela registra "C" : 1214
Parc. č. 1214 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 756m2
Vlastník: Magdaléna Tóthová
Deň a dôvod zápisu: 05.11.2018, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 818
Katastrálne územie: Gbelce
2
Parcela registra "C" : 1215/1
Parc. č. 1215/1 záhrada o výmere 735m2

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová hodnota
majetku v €

1/2

1 890,00 €

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová hodnota
majetku v €

1/2

1 837,50 €

Vlastník: Magdaléna Tóthová
Deň a dôvod zápisu: 05.11.2018, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 818
Katastrálne územie: Gbelce
3
Parcela registra "C" : 1215/2
Parc. č. 1215/2 vinica o výmere 493m2

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová hodnota
majetku v €

1/2

1 232,50 €

Vlastník: Magdaléna Tóthová
Deň a dôvod zápisu: 05.11.2018, podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: nehnutelné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis nehnuteľných vecí/ súboru
majetku
Nehnuteľnosti zapísané na č. LV: 818
Katastrálne územie: Gbelce
4
stavba - rodinný dom so súp. č. 651
postavená na Parc. registra "C" parc. č. 1214

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová hodnota
majetku v €

1/2

1 000,00 €

Vlastník: Magdaléna Tóthová
Deň a dôvod zápisu: 05.11.2018, podlieha konkurzu

Bližšie informácie o predmete
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/65/2018– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. 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:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
· 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, telefonický kontakt, emailovú adresu,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
h. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť 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 správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
i. musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
j. 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 správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
30652018 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
6. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 1. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
10. V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 1. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
11. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
12. Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
13. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K000569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čergeť Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marianská 449, 951 45 Horné Lefantovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1959
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. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/66/2018 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/66/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Miroslav ČERGEŤ, nar. 10.1.1959, bytom Marianská 449, Horné
Lefantovce (ďalej len "dlžník") v konkurznej veci vedenej pred Okresným súdom Nitra pod čk. 29OdK/66/2018 v
zmysle § 167u ods. 1 ZKR oznamuje po speňažení konkurznej podstaty zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K000570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Staneková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výstavná 646/7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/92/2017 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/92/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Monika Staneková, nar: 03.03.1970, bytom: Výstavná 646/7,
949 01 Nitra, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn: 32OdK/92/2017, týmto správca v súlade s ust. § 167u
Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZoKR“) predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty:
A. VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. Vyhlásenie konkurzu a konkurzný správca
Uznesením č.k. 32OdK/92/2017-33 zo dňa 19.12.2017 Okresný súd Nitra rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Monika Staneková, nar: 03.03.1970, bytom: Výstavná 646/7, 949 01 Nitra (ďalej ako „dlžník“
alebo „úpadca"), pričom ustanovil za správcu: Mgr. Roman Nagy, sídlo kancelárie správcu: Akademická 4, 949
01 Nitra. Predmetné uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej len „OV") č. 245/2017 dňa
27.12.2017.
II. Veritelia a prihlásené pohľadávky
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 2 veritelia. Ide o nasledovných
veriteľov:
Veriteľ
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
1,2

Slovenská republika - Daňový úrad Nitra

3,4

Celková prihlásená pohľadávka
766,30 €
859,02 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 7 veritelia. Ide o nasledovných
veriteľov:
Veriteľ
ČSOB Leasing, a.s.
Mesto Nitra
Home Credit Slovakia, a.s.
Mesto Nitra
Secapital S.á.r.L.

Por. číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok
5
6
7,8
9
10

WM Consulting & Communication, s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.

11
12,13

Celková prihlásená pohľadávka
4 168,96 €
25,00 €
2 252,44 €
8,33 €
96,57 €
7 490,75 €
1 866,38 €

Žiaden veriteľ si neuplatnil zabezpečovacie právo. V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených
veriteľov v celkovej sume 17.533,75 EUR.
III. Konkurzná podstata
Správca v súlade s ust. § 166i ZoKR vykonal šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia,
ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Na základe zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, odpovedí od dožiadaných subjektov,
vyjadrenia dlžníka na osobnom rokovaní a na základe vlastných šetrení správcu bol zistený nasledovný majetok
dlžníka:
Súpisová zložka majetku č. 1: Iná majetková hodnota - Podiel dlžníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde na základe uzatvorenej Účastníckej zmluvy – doplnkové dôchodkové sporenie č. 300406062 uzatvorenej so
spoločnosťou AXA d.d.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540, vo výške príspevkov dlžníka,
ktoré v zmysle ust. § 167h ods. 3 ZoKR v spojení s ust. § 115 ods. 4 Zákona č. 233/1995 Z.z. exekučný poriadok
podliehajú exekúcií, súpisová hodnota majetku: 185,03,- EUR (Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený
v OV č. 43/2018 dňa 01.03.2018).
IV. Speňažovanie majetku
Inú majetkovú hodnotu - Podiel dlžníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe uzatvorenej
Účastníckej zmluvy – doplnkové dôchodkové sporenie č. 300406062 uzatvorenej so spoločnosťou AXA d.d.s., so
sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540, vo výške príspevkov dlžníka, ktoré v zmysle ust. § 167h
ods. 3 ZoKR v spojení s ust. § 115 ods. 4 Zákona č. 233/1995 Z.z. exekučný poriadok podliehajú exekúcií,
správca speňažoval v súlade s ust. § 167q ods. 3 ZoKR v spojení s ust. § 167q ods. 1 ZoKR.
V. Uspokojenie veriteľov
V zmysle ust. § 167u ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167u ods. 2 ZoKR: „Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.“
Správca v súlade s ust. § 167u ods. 1 ZoKR zverejnil v Obchodnom vestníku oznam o zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 235/2018 dňa 06.12.2018).
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Výťažok zo speňaženia
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
•
výťažok zo speňaženie inej majetkovej hodnoty - Podiel dlžníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde na základe uzatvorenej Účastníckej zmluvy – doplnkové dôchodkové sporenie č. 300406062 uzatvorenej so
spoločnosťou AXA d.d.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540, vo výške 448,52 EUR
Celková suma výťažku predstavuje sumu vo výške 448,52 EUR.
II. Náklady konkurzu
Náklady konkurzu uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty sú
tvorené najmä týmito zložkami:
•

Náklady konkurzu podľa ust. § 167t ods. 1 písm. b) ZoKR vo výške ................302,50 EUR

(z toho nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzného konania vo výške 2,50 EUR a paušálna
náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 655/2005 Z.z. vo výške
30,- € mesačne za mesiac: 01/2018 – 10/2018)
·

Súdny poplatok z rozvrhu výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
(0,2% x 448,52 € v zmysle Sadzobníka súdnych poplatkov Položka 5, písm. c) Zák. 71/1992 Z.z) vo
výške .......................................................................................
0,50 EUR
odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty (v zmysle ust. §-u 20 Vyhlášky
665/2005 Z.z. - podrobnejšie aj v Tab.č.5 v prílohe) vo výške ..........
7,28 EUR

·

Celková výška nákladov konkurzu (vrátane súdneho poplatku a odmeny správcu) predstavuje sumu vo výške
310,28 EUR.
III. Suma výťažku na vyplatenie pre nezabezpečených veriteľov :
Suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečeným veriteľom vychádza z nasledovného prepočtu:
•

Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty .......

448,52 EUR

•

Priradené pohľadávky proti všeobecnej podstate.........................................

310,28 EUR

•

Suma určená na vyplatenie nezabezpečeným veriteľom úpadcu........... ....

138,24 EUR

Rozvrhnutie výťažku medzi veriteľov:

Veriteľ

Por.
pohľadávky
Zozname
pohľadávok

Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave
1,2
Slovenská republika Daňový úrad Nitra
3,4
ČSOB Leasing, a.s.
5

číslo
Celková
v
prihlásená
pohľadávka

Zistená
pohľadávka
veriteľa

Uspokojovanie
zo Suma
všeobecnej podstaty uspokojenia

Zostáva
neuspokojená
suma

766,30
€

766,30 €

766,30 €

6,04 €

760,26 €

859,02 €
4 168,96 €

6,77 €
32,87 €

852,25 €
4 136,09 €

25,00 €

0,20 €

24,80 €

2 252,44 €

17,76 €

2 234,68 €

0,07 €

8,26 €

859,02
€

859,02 €
4 168,96 €

4 168,96 €

Mesto Nitra
6
Home Credit Slovakia,
a.s.
7,8

25,00 € 25,00 €
2 252,44 €

2 252,44 €
8,33

Mesto Nitra

9

€

8,33 €

8,33 €
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96,57
Secapital S.á.r.L.
10
WM
Consulting
&
Communication, s.r.o. 11
SHELL Slovakia, s.r.o. 12,13
Spolu

€

96,57 €
7 490,75 €
1 866,38 €

7 490,75 €
1 866,38 €
17 533,75 €

96,57 €

0,76 €

95,81 €

7 490,75 €
1 866,38 €
17 533,75 €

59,06 €
14,71 €
138,24 €

7 431,69 €
1 851,67 €
17 395,51 €

C. ZÁVER
Týmto správca vyzýva jednotlivých veriteľov prihlásených pohľadávok na oznámenie čísla bankového účtu
za účelom poukázania pomernej časti výťažku podľa predmetného rozvrhu.
V zmysle ust. § 167u ods. 3 ZoKR: „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.“

V Nitre dňa 28.12.2018

JUDr. Roman Nagy, správca

K000571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kupcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodok 330, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/145/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/145/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Eva Kupcová, nar. 04.11.1983, trvale bytom Bodok 330, 956 08 Horné Obdokovce (ďalej len
"dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo
ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok zapísaný
v súpise majetku dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú
zložku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 227/2018 zo dňa 26.11.2018, za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Motorové vozidlo značky ŠKODA OCTAVIA
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
1.000,00 EUR
majetku v EUR
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21.11.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 v spojení s ust. 167i ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Eva Kupcová – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA AUTO KUPCOVÁ“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba predloží overenú fotokópiu preukazu
totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva kupujúceho
alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
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vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K000572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Csákvári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 11/1611, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/250/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/250/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 18.12.2018, č.k. 27OdK/250/2018,
konkurz na dlžníka Ján Csákvári, nar. 27.1. 1966, bytom Smetanova 1611/11, 94301 Stúrovo, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Csákvári, so sídlom Štúrovo, Smetanova 1611/11, IČO: 44 362 323. Súčasne bol
ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca
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K000573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Matuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 130, 952 01 Melek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1980
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/385/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/385/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13,
949 01 Nitra, oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Michal Matuška, nar. 07. 07.
1980, bytom: Dlhá 130, 952 01 Melek, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
v kancelárii správcu: Mostná 13, 949 01 Nitra. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na bfb@akfiala.sk alebo
telefonicky na č. 0948 966 771.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K000574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Csákvári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 11/1611, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/250/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/250/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 18.12.2018, č.k. 27OdK/250/2018,
konkurz na dlžníka Ján Csákvári, nar. 27.1. 1966, bytom Smetanova 1611/11, 94301 Stúrovo, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Csákvári, so sídlom Štúrovo, Smetanova 1611/11, IČO: 44 362 323. Súčasne bol
ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.12.2018, č OV 247/2018, č. zverejnenie K098373.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK7709000000000028648925 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Správa pre prijímateľa: Kaucia na popretie v konkurze 27OdK/250/2018 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku
popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
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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 veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde..
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka 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.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K000575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Csákvári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanova 11/1611, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.1.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/250/2018 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/250/2018
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«
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: - Ján Csákvári, nar. 27.1. 1966, bytom Smetanova 1611/11, 94301
Stúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Ján Csákvári, so sídlom Štúrovo, Smetanova 1611/11, IČO
44 362 323 (ďalej len „dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra, Slovenská republika, sp. zn.
27OdK/250/2018 zo dňa 18.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Ján Csákvári, born on 26th January 1966, domicile
Smetanova 1611/11, 94301 Štúrovo, Slovak Republic, business under a business name Ján Csákvári,
place of business Smetanova 1611/11, 94301 Štúrovo, Slovak Republic, ID 44 362 323, (hereinafter only
,,the Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic,
No. 27OdK/250/2018, 18th of December 2018, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.12.2018. Dňom 28.12.2018
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on 27th of December 2018. Bankruptcy was
declared on 28th of December 2018.
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.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
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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.
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.
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, excwpt 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. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký 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 ) .
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
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 sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. 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 application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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).
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 . 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 . The right to proportional satisfaction of
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the creditor shall not be touched . 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 (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia 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 the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia.
aspx www.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).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6 BRA).
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).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K000576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 412 432
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 27K/3/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13,
949 01 Nitra, v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 05. 11. 2018, vyhlasuje druhé kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, IČO:
31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany.
Predmet ponukového konania: podnik tvoriaci všeobecnú podstatu úpadcu.
Bližšie podrobnosti, týkajúce sa ponukového konania, sú súčasťou Zásad predaja podniku tvoriaceho všeobecnú
podstatu úpadcu vo verejnom ponukovom konaní (ďalej len zásady), ktoré si záujemca môže zakúpiť u správcu za
sumu vo výške 360,- € vrátane DPH, ktorá bude príjmom podstaty.
Podmienkou účasti záujemcu vo verejnom ponukovom konaní je zakúpenie zásad zo strany záujemcu. Bankový
účet správcu na úhradu je: SK73 7500 0000 0040 1426 6326, a je vedený v Československej obchodnej banke,
a.s.
Ponuka záujemcu musí byť správcovi doručená do 7. dní od zverejnenia vyhlásenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku, a to v zmysle podmienok uvedených v zásadách.
Bližšie informácie je možné získať mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K000577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Strasser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olivová 491/2, 934 13 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1977
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/376/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/376/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu Richard Strasser, nar. 24.2.1977, bytom Olivová 491/2,
934 13 Dolný Ohaj, sp. zn.: 32OdK/376/2018 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 28.12.2018

K000578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Strasser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olivová 491/2, 934 13 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1977
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/376/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/376/2018
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: Richard Strasser, nar. 24.2.1977, 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Richard Strasser, born on 24th
bytom Olivová 491/2, 934 13 Dolný Ohaj, SR, oznamujeme, že of February 1977, residing at Olivová 491/2, 934 13 Dolný Ohaj,
bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. Slovak republic, hereby I inform you, that District Court in Nitra declared
32OdK/376/2018 zo dňa 14.12.2018 uverejnenom v Obchodnom bankruptcy on bankrupt's property and appointed us as the trustee of the
vestníku č. 246/2018 zo dňa 21.12.2018 vyhlásený konkurz úpadcu bankrupt by its resolution No. 32OdK/376/2018 dated 14th of December
a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
2018 and published in the Commercial bulletin No. 246/2018 dated 21st
of December 2018.
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 following after the day of the publication of the court's declaration in the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
1 ZKR v 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 in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa 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 be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v 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, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko 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, 28.12.2018
Nitra, 28th of December 2018

K000579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Strasser
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Olivová 491/2, 934 13 Dolný Ohaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1977
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/376/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/376/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca úpadcu: Richard Strasser, nar. 24.2.1977, bytom
Olivová 491/2, 934 13 Dolný Ohaj, sp. zn.: 32OdK/376/2018, 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 28.12.2018
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ADVO INSOLVENCY, k.s.

K000580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Csányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/246/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/246/2018
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: Arpád Csányi,
nar. 12.01.1977, bytom Nána, Hviezdoslavova č. 2 oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 27OdK/246/2018 zo dňa 13.12.2018 zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
245/2018 dňa 20.12.2018 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje deň nasledujúci 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.1ZKR).
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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Arpád Csányi, born on 12.01.1977, residing at Hviezdoslavova č. 2, Nána, Slovak republic, my duty
is to inform you, that District Court in Nitra No. 27OdK/246/2018 in its resolution dated 13.12.2018 and published
in the Commercial bulletin No. 245/2018 dated 20.12.2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed me as the trustee of the bankrupt..
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 trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
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be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
The application must be lodged in the Euro currency. If the application is not lodged in the Euro, amount of the
claim will be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and
published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference Exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does not state or announce, the sum of claim will be determined by bankruptcy trustee with Professional
diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Stanislav Barkoci
správca/trustee

K000581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Csányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/246/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/246/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stanislav Barkoci, PhD. ako správca úpadcu: Arpád Csányi, nar. 12.01.1977, bytom Nána,
Hviezdoslavova č. 2, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hollého 10,
949 01 Nitra v úradných hodinách od 9:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00 každý pracovný deň. Termín nahliadnutia
do spisu je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: spravca@barkoci.sk
alebo telefonicky na tel. č.: 0904 270 276.
V Nitre, dňa 22.12.2018
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JUDr. Stanislav Barkoci, PhD., správca

K000582
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 O VYHLÁSENÍ 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, 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. 236/2018 dňa 7.12.2018.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 23OdK/80/2018- neotvárať", do 16.1.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v
deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 16.1.2019 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 16.1.2019
do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha
započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu
ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
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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

K000583
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 1. kolo verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku
SR dňa 13.12.2018 na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo
neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K000584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavel Nemeček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 37, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/56/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/56/2018
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca dlžníka: Ing. Pavel Nemeček, nar.
9.12.1948, bytom Tajovského 37, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, v konkurze vedenom na Okresnom
súde Nitra pod sp. zn. 30OdK/56/2018, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že pohľadávka veriteľa – OTP Banka Slovensko, a.s.,
Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318 916, v celkovej prihlásenej sume 148.128,65 EUR bola doručená správcovi
prihláškou pohľadávky dňa 27.12.2018 tj. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K000585
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
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca 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, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 32OdK/355/2018, týmto oznamuje v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že
pohľadávka veriteľa – Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36284831,
v celkovej prihlásenej sume 5.316,11 EUR bola doručená správcovi prihláškou pohľadávky dňa 28.12.2018 tj. po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K000586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Helena Slezáková, nar. 14.12.1969, bytom
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín, týmto oznamujeme, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp.zn 23OdK/113/2018 S1719 nahliadať v kancelárii správcu SNP 56, 934 01 Levice,
Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:00
hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. + 421 905 948 699 alebo
prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2
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pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Helena Slezáková, nar. 14.12.1969,
bytom Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000
0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
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.
§ 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
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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.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1969
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/113/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/113/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Helena Slezáková, nar. 14.12.1969, bytom Dolný koniec 1091/3, 943 54 Svodín, Slovenská republika,
(ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/113/2018 zo dňa
18.12.2018 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Helena Slezáková, date of birth: 14.12.1969, residency at Dolný koniec 1091/3, 943
54 Svodín, Slovak republic, (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution of the District
Court Nitra, proc. no: 23OdK/113/2018 dated as of December 18, 2018 the bankruptcy procedure was declared
on the Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. residency of the
office at SNP 56, 934 01 Levice, Slovak republic, mark of trustee S1719 was appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 28.12.2018.
The bankruptcy proceedings came into effect on 28th December 2018.
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 a v jednom na
súd. 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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
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According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. 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 enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after 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 lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K000589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bencsík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska cesta 94, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/78/2018 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/78/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 29OdK/78/2018-36 zo dňa 03.10.2018 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka Ján Bencsík, nar. 09.11.1959, bytom Nitrianska cesta 94, 940 02 Nové Zámky (ďalej len „dlžník“) a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovil mňa Mgr. Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 195/2018 dňa 09.10.2018.
V súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
Hnuteľné veci
č. súp.
značka
zl.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EČV

AUDI 80 1.90 E
OPEL KADETT
CARAVAN 1,6
SEAT TOLEDO 1,6 CL
DAEWOO ESPERO
JF19V
FORD
PREDOM PRESPOL N
126 B
RENAULT LAGUNA 2.0
RXE
FORD SCROPIO
GFR/NRA/5A 01

VIN

druh karosérie farba

stav

v
premávke

NZ990BU WAUZZZ89ZJA373510

AA SEDAN

modrozelená
metalíza

neznámy 1995

300,00 €

NZ362BP W0L000046H2707673

AC KOMBI

biela

neznámy 1996

300,00 €

NZ484AE VSSZZZ1LZZD212802

AA SEDAN

neznámy 1998

300,00 €

NZ159AU KLAJF19V1VB164329

AA SEDAN

neznámy 2000

300,00 €

NZ945BA WF0AXXGBBAPU72595 AA SEDAN

čierna
červená metalíza
tmavá
modrá metalíza

neznámy 2002

300,00 €

NZ296YM 16707

Obytný príves

biela

neznámy 2004

300,00 €

NZ714CJ VF1B56HKC11664600

AB
HATCHBACK

červená

neznámy 2006

NZ469CL WF0FXXGAGFSE69274 AA SEDAN

neznámy 2006

MAZDA 626-2.5l HB-E

NZ624CL JMZGE14F201213785

10.

FORD MONDEO BAP

NZ765CM WF0AXXGBBATA89673 AA SEDAN

11.

FORD ESCORT 1.8 l

NZ548CN WF0AXXGCAANG05464

12.

HYUNDAI SONATA 2.0

NZ153CO KMHCF31FFPSU381885 AA SEDAN

strieborná metalíza neznámy 2007

13.

FIAT TIPO

NZ591CO ZFA160000002047687

AA SEDAN

modrá

14.

NISSAN ALMERA 1.4 4D NZ418CP JN1BAAM15U0555668

AA SEDAN

strieborná metalíza
neznámy 2007
svetlá

16.
17.

AA SEDAN

červená metalíza
tmavá
modrozelená
metalíza

9.

15.

AB
HATCHBACK

VOLKSWAGEN PASSAT
NZ965CS WVWZZZ3AZSD121485 AA SEDAN
35l-B/ADY
HONDA ACCORD 2000
NZ075CT SHHCC75500U1129887 AA SEDAN
CC7550
FORD SCORPIO 2.5 TD
NZ589CT WF0NXXGAGNVE59714 AC KOMBI
TURNIER

18.

FORD ESCORT 1300

GA117CD WF0AXXGCAAFJ45238 AA SEDAN

19.

DAEWOO ESPERO
JF19V1

NZ671CV KLAJF19V1VB18282899 AA SEDAN

20.

OPEL ASTRA 1.4l C14NZ NZ108DY W0L000051T27212994

21.

FORD EXCORT 1.6 D

22.

SEAT TOLEDO 1L RP2

23.
24.
25.
26.

DAEWOO LEGANZA
VF69Z
SEAT TOLEDO 1L 2E2 1L
2E3
ŠKODA FELICIA COMBI
EFF 653
VOKSWAGEN PASSAT
35l-B/ADZ

súp.
hod.

neznámy 2006

fialová tmavá

neznámy 2007

červená metalíza
tmavá

neznámy 2007

neznámy 2007

červená metalíza

neznámy 2007

modrá

neznámy 2007

zelená metalíza
neznámy 2007
tmavá
strieborná metalíza
neznámy 2007
svetlá
zelená metalíza

neznámy 2007

biela

neznámy 2008

NZ146CY WF0AXXGCAAFP21524 AA SEDAN

červená

neznámy 2008

NZ238CY VSSZZZ1LZZR029546

AA SEDAN

modrá metalíza

neznámy 2008

NZ568CY KLAVF69ZEWB057412

AA SEDAN

šedá metalíza

neznámy 2008

NZ209CZ VSSZZZ1LZZD231825

AA SEDAN

modrá metalíza
tmavá

neznámy 2008

SE913BJ TMBEFF653T0284913

AC KOMBI

modrá tmavá

neznámy 2008

modrá

neznámy 2008

šedá metalíza

neznámy 2008

AC KOMBI

NZ768CZ WVWZZZ3AZTD220372 AA SEDAN
AB
HATCHBACK

27.

MAZDA 626-2.5l GT

NZ782CZ JMZGE14F201116198

28.

FORD ESCORT GAL

NZ015DA WF0NXXGCANSE13915 AC KOMBI

modrá

neznámy 2008

29.

HYUNDAI LANTRA 1.8
WAGON

NZ214DA KMHJW31MPTU021136 AC KOMBI

červená

neznámy 2008

30.

DAEWOO NEXIA TF 19Y NZ821DA KLATF19Y1TC228987

zelená metalíza

neznámy 2008

AA SEDAN

HYUNDAI LANTRA 1.6
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33.

HYUNDAI LANTRA 1.6
WAGON
VOLKSWAGEN VENTO
1HXO-R
RENAULT JA-MEGANE
SCENIC
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AC KOMBI

NZ366DB WVWZZZ1HZRW374109 AA SEDAN
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modrá

neznámy 2008

biela

neznámy 2008

NZ809DB VF1JA0G0A18211568

AF viacúčelová červená

neznámy 2008

34.

MAZDA 626 GE14F2

NZ154DC JMZGE14F201466678

AA SEDAN

modrá metalíza
tmavá

neznámy 2008

35.

ŠKODA OCTAVIA
ABAF1AA

NZ243DC TMBZZZ1U2W2113920

AA SEDAN

zelená metalíza

neznámy 2008

36.

ŠKODA FELICIA EFF613 NZ431DC TMBEFF613T5270875

AA SEDAN

modrá tmavá

neznámy 2008

37.

FORD MONDEO BAP/1-E
NZ983DC WF0AXXGBBAVJ62353 AA SEDAN
IB/Z

fialová metalíza

neznámy 2008

38.

AUDI 100 100 4A

NZ721DD WAUZZZ4AZNA030254 AA SEDAN

šedá

neznámy 2008

NZ995DD VFAJA0B0525702926

BA skriňová

modrá tmavá

neznámy 2008

NZ150DE TMBEFF653T0267619

AC KOMBI

39.
40.

RENAULT SCENIC
JA0B05
ŠKODA FELICIA COMBI
EFF653

41.

PEUGEOT 406 TD

NZ271DE VF38BP8CD80144781

AA SEDAN

42.

SEAT TOLEDO TD

NZ439DE VSSZZZ1LZZD163754

AB
HATCHBACK

43.

NISSAN PRIMERA 2./SLX NZ442DE SJNBDAP10U0278155

AA SEDAN

44.

SEAT TOLEDO 1L 1Y2

NZ227DF VSSZZZ1LZZD194739

AA SEDAN

NZ268DF KMHEN41FP3A922701

AA SEDAN

šedá metalíza
tmavá
modrá metalíza
tmavá
červená metalíza
tmavá
modrozelená
metalíza tm.
strieborná metalíza
svetlá
zelená metalíza
svetlá

neznámy 2008
neznámy 2008
neznámy 2008
neznámy 2008
neznámy 2008

47.

HYUNDAI EF SONATA
EF SONATA
VOKSWAGEN VENTO
1HXO-B/ADZ
ŠKODA FAVORIT 135

48.

RENAULT LAGUNA 2.0

NZ231DG VFAB56CK612069750

AA SEDAN

49.

OPEL OMEGA 2.0 GL

NZ115DI

W0L000025S1135126

AA SEDAN

50.

FIAT MAREA 185

NZ257DI

ZFA18500000082138

AC KOMBI

51.

ALFA ROMEO 156 932

NZ827DI

ZAR93200001040403

AA SEDAN

52.

NISSAN PRIMERA P10

NZ945DI

SJNBCAP10U0272999

AA SEDAN

53.

FIAT BRAVA 1.4

NZ751DJ ZFA18200004104796

AA SEDAN

modrá metalíza

neznámy 2009

54.

MAZDA 626 2.0 GLX

NZ807DJ JMZGE12J201223834

AA SEDAN

čierna

neznámy 2009

55.

RENAULT LAGUNA
B56LKC

NZ017DK VF1B56LKC17628634

AA SEDAN

ružová

neznámy 2009

56.

FIAT TIPO 1.7 D

NZ748DE ZFA16000002113961

AA SEDAN

šedá metalíza

neznámy 2009

57.

MAZDA 626 2.0 HB-E

NZ184DK JMZGE14J201272434

AB
HATCHBACK

červená metalíza
tmavá

neznámy 2009

58.

CHEVROLET ASTRO

NZ608BU 1G8CM15EXGB137158 AC KOMBI

červená

neznámy 2009

59.

FIAT PUNTO 176

NZ542DL ZFA17600001007260

AB
HATCHBACK

zelená metalíza

neznámy 2009

60.

PEUGEOT 306 7EKFXE

NZ480DN VF37EKFXE32353914

AC KOMBI

modrá metalíza

neznámy 2009

61.

VOLVO V40

NZ802DN YV1VW1223WF177246

AC KOMBI

zelená matalíza

neznámy 2009

62.

CHRYSLER VOYAGER
GS

NZ382DP 27MDGSV0M1XSE1778 AC KOMBI

šedá metalíza

neznámy 2010

63.

NISSAN MAXIMA QX 3.0 NZ546CN JN1CCUA32U0020815

AA SEDAN

zelená metalíza

neznámy 2010

64.

FORD ESCORT 1.3l

NZ539DS WF0BXXGCABCT96244

AB
HATCHBACK

červená

neznámy 2010

65.

RENAULT MEGANE

NZ873DS VF1BA0E0515102283

AA SEDAN

červená

neznámy 2010

45.
46.

neznámy 2008

NZ877DF WVWZZZ1HZTW297703 AA SEDAN

červená

neznámy 2008

NZ227DG TMBAEA300P0743112

AA SEDAN

červená tmavá
červená metalíza
tmavá

neznámy 2008

modrá tmavá

neznámy 2009

neznámy 2008

strieborná metalíza
neznámy 2009
svetlá
strieborná metalíza
neznámy 2009
svetlá
šedá metalíza
neznámy 2009
tmavá

strieborná metalíza
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strieborná metalíza
neznámy 2010
svetlá

66.

AUDI A6 QATRO

67.

ALFA ROMEO 155 2.5 TD NZ967DS ZAR16700000079730

AA SEDAN

červená

neznámy 2010

68.

ADAMS JL 125 - 11

NZ886AH LJ5PEB09961040065

MOTOCYKEL

červená

neznámy 2010

69.

BMW 318 l 13 CTG M1

NZ786DT WBACA31010FB69578

AA SEDAN

čierna metalíza

neznámy 2010

4 000,00
€
2 000,00
€
200,00 €
5 000,00
€

Vyhotovený v Nitre dňa 28.12.2018
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K000590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/373/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/373/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra správca úpadcu: František
Košík, nar. 14.12.1961, bytom Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 21,
949 01 Nitra, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30. Termín nahliadnutia do spisu
je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: info@isks.sk. Po zapísaní žiadateľa do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín písomne na adresu žiadateľa
prípadne e-mailom.
V Nitre, 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/373/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/373/2018
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:
František Košík, nar. 14.12.1961, bytom Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo (ďalej len "úpadca"), oznamujeme,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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že Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32OdK/373/2018 zo dňa 10.12.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky č. 243/2018 zo dňa 18.12.2018.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: INSOLVENCY
SOLUTIONS, k.s., Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32OdK/373/2018. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
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
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účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor František Košík, nar. 14.12.1961, bytom Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 32OdK/373/2018 dated on 10th of December 2018 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 243/2018 on 18th of Dcember 2018.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., Štúrová 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 32OdK/373/2018.
Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
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
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facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 28.12.2018
In Nitra, on 28th of December 2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., trustee

K000592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Košík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1961
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/373/2018 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/373/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: František
Košík, nar. 14.12.1961, bytom Kpt. Nálepku 19, 941 11 Palárikovo v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Nitra, sp. zn. 32OdK/373/2018 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu,
na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Nitre, dňa 28.12.2018
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K000593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Ujfaluši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 50, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/112/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/112/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra spisová značka 23OdK/112/2018, zo dňa 18.12.2018 bol JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce , zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1828 ustanovený za
správcu dlžníka Tibor Ujfaluši nar.31.07.1974, bytom Sokolovská 50, 934 01 Levice. Toto uznesenie bolo
zverejnené dňa 27.12.2018 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018. V zmysle § 85
odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že dňom zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch od 7:00
hod do 13:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu prosím vopred nahlásiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie
na e-mailovej adrese: judr.peterbojda@gmail.com alebo telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle
0904 925 845.
V Nitre, dňa 29.12.2018

JUDr.Peter Bojda

K000594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Ujfaluši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 50, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/112/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/112/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 8480/2015 zo dňa 20.5.2015 ako správca úpadcu: Tibor Ujfaluši
nar.31.07.1974, bytom Sokolovská 50, 934 01 Levice. (ďalej len "úpadca"), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/112/2018 zo dňa 18.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené dňa 27.12.2018 v Obchodnom vestníku SR a nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.12.2018. Veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.Peter Bojda, Správca,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na
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Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 23OdK/112/2018. 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. 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. 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. 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
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 (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na 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.
According to the Direction of the European Council No. 8480/2015 dated 20th May 2015, as the bankruptcy
trustee of the debtor Tibor Ujfaluši born 31.07.1974, address Sokolovská 50, 934 01 Levice, Slovakia
(hereinafter referred to as "debtor") I´m obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 23OdK/112/2018 dated on 18.12.2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt's estate. This
resolution of the District Court was published on 27.12.2018. This resolution became valid and enforceable
on 28.12.2018. 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 to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.Peter Bojda,
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra – Dražovce, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný
súd Nitra (District Court Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovakia, to the No. 23OdK/112/2018. Should creditor
serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration,
such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the
delivery of the application to the trustee. The 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. 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. 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. 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. 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
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trustee with professional care . 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. Also the future claim or claim can be alleged by the
application, whose establishment is bound to the fulfilment of the condition (hereinafter only as "conditional
claim"); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim. 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. 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. 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. The submission, by which the
claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected. This publication
refers to 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.
V Nitre dňa 29.12.2018

JUDr.Peter Bojda

K000595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Ujfaluši
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 50, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/112/2018S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/112/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty dlžníka Tibor Ujfaluši nar.31.07.1974, bytom Sokolovská 50, 934
01 Levice v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje číslo
bankového účtu IBAN SK5883300000002401000182 SWIFT: FIOZSKBAXXX vedeného vo Fio Banke, a.s., na
ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom. Do poznámky prosím
uviesť: 23OdK/112/2018. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 29.12.2018

JUDr.Peter Bojda

K000596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Koša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 9, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/241/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/241/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 10. 10. 2018, sp. zn. 3OdK/241/2018 v právnej veci návrhu navrhovateľa –
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dlžníka – Marián Koša, nar. 23.08.1973, trvale bytom: Dubové 9, 038 23 Dubové (ďalej ako “dlžník”), vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, značka správcu S580 (ďalej ako “správca”). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 201/2018 dňa 17.10.2018.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marián Koša, nar. 23.08.1973, trvale bytom:
Dubové 9, 038 23 Dubové, zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K000597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemcová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2018 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jana Košová, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1855, ako správca dlžníka: Zuzana Nemcová, nar. 08.07.1981, bytom I.
Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky, do 28.08.2018 podnikajúceho pod obchodným menom
Zuzana Nemcová, s miestom podnikania Nábrežná 3465/15, 038 61 Vrútky, IČO: 51 442 175 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:SK29 0900 0000 0051 3403 5463 , BIC: GIBASKBX vedený v Slovenskej sporiteľni, 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.
V Žiline dňa 28.12.2018
JUDr. Jana Košová, správca
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K000598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemcová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2018 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Košová, správca konkurznej podstaty úpadcu Zuzana Nemcová, nar. 08.07.1981, bytom I.
Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky, do 28.08.2018 podnikajúceho pod obchodným menom
Zuzana Nemcová, s miestom podnikania Nábrežná 3465/15, 038 61 Vrútky, IČO: 51 442 175 týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese J. Milca 11, 010 01 Žilina v úradných hodinách počas
pracovných dní od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: +421 904 561 861
alebo prostredníctvom emailu na kancelariaspravcakosova@gmail.com.
V Žiline dňa 28.12.2018
JUDr. Jana Košová, správca

K000599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemcová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/295/2018 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/295/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Zuzana Nemcová, nar.
08.07.1981, bytom I. Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky, Slovakia do 28.08.2018 podnikajúceho
pod obchodným menom Zuzana Nemcová, s miestom podnikania Nábrežná 3465/15, 038 61 Vrútky, Slovakia
IČO: 51 442 175 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 18.12.2018, sp.
zn. 2OdK/295/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 247/2018 dňa 27.12.2018. Dňom 28.12.2018 je vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, Zuzana Nemcová, date of birth 08.07.1981, adress I.
Československej brigády 3246/24B, 038 61 Vrútky, Slovakia, with a place of business Nábrežná 3465/15, 038 61
Vrútky, Slovakia, business identification number : 51 442 175 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated
to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, No. 2OdK/295/2018 dated on 18th of december
2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published in Business Journal No. 247/2018 on 27th of december 2018. The bankruptcy declare on 28th of
december 2018.
2. 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. Jana Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika 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
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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.
2. 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. Jana
Košová, J. Milca 11, 010 01 Žilina, Slovakia 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. The 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.
3. 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.
3. 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.
4. 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).
4. 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
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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).
5. 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).
5. 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).
6. 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).
6. 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).
7. 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).
7. 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).
8. 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.
8. 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 on
Insolvency proceedings.
V Žiline dňa 28.12.2018
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In Žilina, 28.12.2018
JUDr. Jana Košová, správca
JUDr. Jana Košová, trustee

K000600
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Jaroslav Kučera, nar. 25.11.1991, bytom: E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Kučera, miesto podnikania: E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, IČO: 45 563 756, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to
nasledovne Po - Pia: od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese.
JUDr. Radovan Birka, správca

K000601
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Jaroslav Kučera, nar. 25.11.1991, bytom: E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Kučera, miesto podnikania: E.B.Lukáča 410/8, 036 01
Martin, IČO: 45 563 756,týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 Eur na účet
vedený v ČSOB banke, a.s., IBAN: SK41 7500 0000 0040 2516 1845 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Madejova.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 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. Radovan Birka, správca

K000602
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Jaroslav Kučera, nar.
25.11.1991, bytom: E.B.Lukáča 410/8, 036 01 Martin, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Kučera,
miesto podnikania: E.B.Lukáča 410/8, 036 01 Martin, IČO: 45 563 756(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 8OdK/295/2018, zo dňa 17.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Jaroslav Kučera, date of birth 25.11.1991, residency at E.B.Lukáča 410/8, 036 01 Martin;
business name Jaroslav Kučera, residency at E.B.Lukáča 410/8, 036 01 Martin, ID number: 45 563 756,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
8OdK/295/2018 dated on 17th of december 2018, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2018 dňa 27.12.2018.
Dňom 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 247/2018 on 27th of
december 2018. Bankruptcy was declared on 28th of december 2018.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, 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
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the address:JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 29.12.2018
The date 29th of december 2018 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
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 (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 Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
JUDr. Radovan Birka, trustee

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

207

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

K000603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/252/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/252/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 17. 10. 2018 , č. k. 3OdK/252/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
Úpadcu:Zuzana Pušková,nar. 14. 06. 1966,bytom Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský
Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie správcu
Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 24. 10. 2018, č. OV
206/2018 pod podaním číslo K080731.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 23. 08. 2018a písomného vyhlásenia zo dňa 23. 08. 2018, Dlžníčka nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka Zuzana Pušková, nar. 14. 06. 1966,bytom Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka Zuzana Pušková, nar. 14.
06. 1966,bytom Sládkovičova 1309/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 3OdK/252/2018, zrušuje.
V Čadci dňa 28. 12. 2018
Mgr. Imrich Šimulák - správca

K000604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Hrabovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/265/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/265/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka:Mário Hrabovský, nar.18.05.1976, bytom 010 01 Žilina týmto, v
zmysle ustanovenia § 167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje, že do súpisu majetku konkurznej
podstaty nebol zapísaný žiadny majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.08.2018, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného
prehlásenia a vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí zo dňa 21.11.2018, správca nezistil žiadny majetok
dlžníka, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods.1 ZKR mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K000605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Chachulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnik 1330, 013 55 Štaivnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/299/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/299/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v Čadci na ulici Slobody
43 v pracovných dňoch takto: v pondelok až piatok od 7.00h do 11.00h a od 12.00h do 15.00.h Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne, a to na adresu
kancelárie správcu : ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo na e-mailovú adresu správcu: simulaki@centrum.sk.
V žiadosti je nutné uviesť žiadateľa pre spätný kontakt.
V Čadci dňa 28.12.2018
Imrich Šimulák, správca

K000606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Chachulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnik 1330, 013 55 Štaivnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/299/2018/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/299/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený
v TATRA BANKE, a.s. číslo účtu: 2921860434/100, IBAN: SK36 1100 0000 0029 2186 0434 , Ako variabilný
symbol sa uvádza číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Do poznámky pre prijímateľa uvádzajte meno alebo
názov dlžníka.
V Čadci dňa 28. 12. 2018
Imrich Šimulák, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kuchárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 486, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2018 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2018
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

K000608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kuchárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 486, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2018 S 1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2018
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: Róbert
Kuchárik, nar. 24.02.1975, bytom Lesná 486, 034 82 Lúčky, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Žilina, sp. zn. 9OdK/296/2018 - 22, zo dňa 19. 12. 2018 (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: Róbert Kuchárik, date of birth 24.02. 1975, adress Lesná 486, 034 82 Lúčky, our duty is to inform you
that with the resolution of the District Court Žilina., proc. no: 9OdK/296/2018 - 22, dated on 19th of December
2018 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2018 dňa 28.12.2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dňom 29.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 248/2018 on 28.12.2018.
Bankruptcy was declared on of 29.12.2018.

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

K000609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kuchárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 486, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2018 S 1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2018
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

K000610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľova Lehota 12, 032 33 Kráľova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7ODK/252/2018 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7ODK/252/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Marian Mirga, nar. 12.
12. 1964, trvale bytom Kráľova Lehota 12, 032 33 Kráľova Lehota, podnikajúci do 20. 01. 2011 pod
obchodným menom Marian Mirga, s miestom podnikania Kráľova Lehota 12, IČO: 44 422 555, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, oznamuje konkurzným veriteľom v súlade s ust. §
28 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
bola doručená dňa:
10. 12. 2018 prihláška pohľadávky poradové číslo 1 veriteľa Slovenská republika- Krajský súd
v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215 759, v celkovej sume 179,74 Eur a bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 4/S-1-3.
Správca oznamujem konkurzným veriteľom, že v súlade s ust. § 32 ods. 3) a ods. 8) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii je prípadné popretie pohľadávok iným veriteľom účinné len ak je podané u správcu
na predpísanom tlačive v lehote 30 dní od zverejnenia a súčasne je zložená kaucia pre popretie pohľadávky,
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ktorú môžu skladať v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz
Republik and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN:
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX.
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.
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.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky a kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
V prípade dôvodnosti popretia pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie , ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
V Martine dňa 28. 12. 2018

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K000611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tkáč Marian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovské Kľačany 114, 032 14 Liptovské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/101/2018 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/101/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 14.05.2018, č. k. 8OdK/101/2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 96/2018 dňa 21.05.2018, som bola ustanovená za správcu dlžníka: Marián Tkáč, nar.
18.10.1971, bytom Liptovské Kľačany 114, 035 14 Liptovské Kľačany (ďalej len „Dlžník“).
MAJETOK DLŽNÍKA
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v OV č. 142/2018 dňa
25.07. 2018. Súpis majetku všeobecnej podstaty pozostával zo 7 súpisových zložiek majetku a to:
Súp.
hodnota
(EUR)

Por. Popis
č.
1.

2.
3.

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Liptovské Kľačany, obec Liptovské Kľačany, okres Liptovský Mikuláš, zapísaná na
liste vlastníctva č. 420 ako stavba-rodinný dom čs. 114 na parcele číslo CKN 247 , podiel 1/4. Poznámka: na rodinný 6000,00
dom si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Pozemok parc. č. CKN 247 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2, zapísaný na LV č. 1007, okres Liptovský
Mikuláš, obec Liptovské Kľačany, katastrálne územie Liptovské Kľačany, spoluvlastnícky podiel 1/4. Poznámka: na 300,00
pozemku je postavený rodinný dom, č. s. 114, na ktorý si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Pozemok parc. č. CKN 248 – záhrady o výmere 699 m2, zapísaný na LV č. 1007, okres Liptovský Mikuláš, obec
600,00
Liptovské Kľačany, katastrálne územie Liptovské Kľačany, spoluvlastnícky podiel 1/4.
Pozemok parc. č. EKN 20212/3 – trvalé trávne porasty o výmere 64 m2, zapísaný na LV č. 2645, okres Dolný Kubín, obec Párnica,
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Pozemok parc. č. EKN 20212/3 – trvalé trávne porasty o výmere 64 m2, zapísaný na LV č. 2645, okres Dolný Kubín, obec Párnica,
0,01
katastrálne územie Párnica, spoluvlastnícky podiel 1/3724.
Pozemok parc. č. EKN 20214/5 – trvalé trávne porasty o výmere 22 m2, zapísaný na LV č. 2645, okres Dolný Kubín, obec Párnica,
5.
0,01
katastrálne územie Párnica, spoluvlastnícky podiel 1/3724.
Pozemky C-KN evidované na liste vlastníctva č. 4791 vedených Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálny odbor, obec Zázrivá,
6.
0,10
katastrálne územie Zázrivá v spoluvlastníckom podiele 1000/3724000-ín, spolu o výmere 0,75 m2
Pozemky E-KN evidované na liste vlastníctva č. 4791 vedených Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálny odbor, obec Zázrivá,
7.
700,00
katastrálne územie Zázrivá v spoluvlastníckom podiele 1000/3724000-ín, spolu o výmere 5646,08 m2
4.

Speňažovanie všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1 a 2 sa nespeňažovala, nakoľko podľa zisťovania správcu daný majetok mal nižšiu
hodnotu ako je nepostihnuteľná hodnota obydlia. Žiadny z prihlásených veriteľov nepožadoval predaj
nehnuteľností. Na súpisové zložky majetku č. 3 až 7 správca vyhlásil I. kolo ponukového konania v zmysle ust. §
167 p v spojení s ust. § 167n ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) , ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 164/2018, K062761 zo dňa 24.08.2018. Súpisová zložka majetku č. 3 sa speňažovala samostatne a súpisové
zložky majetku 4 až 7 sa speňažovali ako jeden súbor majetku. V I. kole ponukového konania sa neprihlásil
žiadny záujemca. Dňa 13.09.2018 v Obchodnom vestníku č. 177/2018, K068272 bolo zverejnené II. kolo
ponukového konania. V II. kole ponukového konania boli správcovi doručené ponuky 2 záujemcov, obe na súbor
majetku (súpisové zložky 4 až 7). Dňa 26.09.2018 sa v kancelárii správcu uskutočnilo otváranie obálok
doručených ponúk, pričom všetky predložené ponuky spĺňali všetky podmienky ponukového konania. Ponuka č. 1
záujemcu: JUDr. Dušan Serek, ponúknutá kúpna cena 850,- €, bola vyhodnotená ako najvyššia ponuka
ponukového konania, preto správca dňa 12.10.2018 s úspešným záujemcom uzavrel Kúpnu zmluvu. Následne
dňa 22.11.2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve, ktorým sa opravili zrejmé nesprávnosti pri písaní kúpnej zmluvy,
ktoré boli zistené v priebehu konania o zápis vlastníckeho práva Okresným úradom Dolný Kubín. Na súpisovú
zložku majetku č. 3 správca vyhlásil III. kolo ponukového konania, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 198/2018, K077262 dňa 12.10.2018. V III. kole ponukového konania sa neprihlásil žiadny záujemca.
V Obchodnom vestníku č. 243/2018, K096604 zo dňa 18.12.2018 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
- súp. pol. č. 4 až 7 - vo výške 850,00 €
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 850,00 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu:
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
• Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Vyhláška“); 14 % vo výške 119,00 €
• Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky za 7 mesiacov vo výške 210,€
• Súdny poplatok v zmysle položky 5 písm. c) prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, t. j. súdny poplatok vo výške 0,20 % z výťažku zo všeobecnej podstaty: 1,50 €
Spolu odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku: 330,50 €
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
• odmena za každú naskenovanú stranu vloženú do registra úpadcov v zmysle § 24a písm. a) Vyhlášky (47 strán
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á 0,10 €): 4,70 €
• odmena za každý vložený dokument do registra úpadcov v zmysle § 24a písm. b) Vyhlášky (13x vložený
dokument á 0,50 €): 6,50 €
• poštovné výdavky: 7,95 €
• Notárske poplatky (overenie podpisu na kúpnej zmluve 5,26 €, overenie podpisu na Dodatku č. 1 ku kúpnej
zmluve 5,26 €): 10,52 €
• 2 x konverzia Uznesenia o vyhlásení konkurzu z elektronickej podoby do listinnej tvoriacu nedeliteľnú prílohu ku
kúpnej zmluve: 10,00 €
• budúce výdavky spojené s konkurzným konaním: 10,00 €
Spolu nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu: 49,67 €
Celková suma čistého výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty určená na uspokojovanie
nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu vo výške 469,83 €, ktorá vznikla po odpočítaní odmeny
správcu a nákladov speňaženia a rozvrhu výťažku a nevyhnutných výdavkov správcu spojených s
vedením konkurzu (850 € - 330,50 € – 49,67 €)

Prehľad prerozdelenia výťažku k prihláseným pohľadávkam:
Zistená
(Eur)
83,61

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

BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35 942 436
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35 942 436
Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35 697 270
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina
Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005
Slovenská konsolidačná, a.s.,
IČO: 35 776 005
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO:

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

pohľadávka %
podiel
veriteľa
0,68

uspokojenia Suma
(Eur)
3,19

50,00

0,40

1,88

2157,02

17,32

81,37

1245,70

10,00

46,98

56,30

0,45

2,11

100,00

0,80

3,76

1224,86

9,83

46,18

560,39

4,50

21,15

365,13

2,93

13,77

243,47

1,95

9,16

337,98

2,71

12,73

337,98

2,71

12,73

337,98

2,71

12,73

327,21

2,63

12,36

981,63

7,88

37,02

581,40

4,67

21,94

581,40

4,67

21,94

565,80

4,54

21,33

562,50

4,52

21,24

534,95

4,30

20,21
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534,95
807 484
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30
21.
1220,87
807 484
SPOLU
12456,18
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4,30

20,21

9,80

46,05

100

469,83

Rozdelenie výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Zistená
(Eur)
83,61

P. č. Veriteľ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BENCONT COLLECTION, a. s., IČO: 47 967 692
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
2207,02
IČO: 35 942 436
Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270
1245,70
Slovenská republika – Daňový úrad Žilina
56,30
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005
2250,38
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30
6613,17
807 484
SPOLU
12456,18

pohľadávka %
podiel
veriteľa
0,68

uspokojenia Suma
(Eur)
3,19

17,72

83,25

10,00
0,45
18,06

46,98
2,11
84,86

53,09

249,44

100

469,83

uspokojenia

Správca žiada dotknutých veriteľov, aby listom, alebo e-mailom oznámili inkasné údaje pokiaľ nie sú
uvedené v prihláškach, prípadne sú zmenené oproti pôvodným údajom.
V Žiline dňa 21. 12. 2018
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K000612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Súkeník Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklené 326, 038 47 Sklené
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/141/2018 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/141/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca vo veci vyhláseného
konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Súkeník, nar. 29.05.1978, bytom Sklené 326, 038 47 Sklené (ďalej len
ako "Dlžník"), vedenej Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3OdK/141/2018, 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 vyhlásený na majetok Dlžníka, z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, končí. Uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Žiline dňa 28.12.2018
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K000613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kazárová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 3465/15, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1985
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/257/2018 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/257/2018
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: Michaela Kazárová, nar.
11.08.1985, bytom Nábrežná 3465/15, 038 61 Vrútky 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.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K000614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. československej brigády 3261/50, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/294/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/294/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Anton Králik, nar. 06.01.1972, trvale I. československej brigády 3261/50, 038 61
Vrútky, korešpondenčná adresa: Budovateľská 4, 038 53 Turany nad Váhom, oznamuje, že do správcovského
spisu možno nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Červenej armády 1, 036 01 Martin, v úradných hodinách
od 09:00 - 12:00 hod. a od 13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia
vopred prostredníctvom e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K000615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Králik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. československej brigády 3261/50, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1972
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/294/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/294/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Anton Králik, nar. 06.01.1972, trvale I. československej brigády 3261/50, 038 61
Vrútky, korešpondenčná adresa: Budovateľská 4, 038 53 Turany nad Váhom, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5
a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa,
že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je IBAN: SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K000616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Ruttkay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 186, 038 61 Lipovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/288/2018/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/288/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom dlžníka
Tomáš Ruttkay, nar. 22.11.1983, trvale Stará 186, 038 61 Lipovec, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1. poschodie administratívnej
budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 8:00-16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk alebo telefonicky na čísle:
0911324332.
V Ružomberku dňa 28.12.2018
JUDr. Michal Brož, správca

K000617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Murgošová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4538/1965, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

218

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

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 dlžníka : Magdaléna Murgošová, nar. 13.06.1981,
bytom Hlboké 4538/1965, 031 01 Liptovský Mikuláš

K000618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Rusnáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludrová 034 71, 034 71 Ludrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/288/2018 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/288/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Viera Rusnáková, nar. 18.12.1966, bytom
Ludrová, 034 71 Ludrová, týmto v zmysle § 85 ods.2) ZoKR oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, a to počas pracovných dní, v
úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúťna tel. č. 0911
732 745, prípadne emailom na adrese: plichtova.pravo@gmail.com.
JUDr. Eva Plichtová,
PhD.

K000619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boľová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 275/3, 010 01 Žilina - Trnové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/149/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/149/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Ivana Boľová, nar. 17.12.1981, bytom
Cintorínska 275/3, 010 08 Žilina- Trnové , zrušuje

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K000620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broz Vladimír, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Trnovská 488/6, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/153/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/153/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Ing. Vladimír Broz, nar. 12.10.1960, bytom
Horná Trnovská 488/6, 010 01 Žilina- Trnové , zrušuje

K000621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Loncová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baničova 3393/6, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/160/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/160/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Blanka Loncová, nar. 18.3.1967, bytom
Baničova 3393/6, 010 07 Žilina , zrušuje

K000622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Rusnáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludrová 034 71, 034 71 Ludrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/288/2018 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8OdK/288/2018
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 Viera Rusnáková, nar. 18.12.1966, bytom Ludrová, 034 71 Ludrová, bol Uznesením
Okresného súdu Žilina sp. zn. 2OdK/288/2018 zo dňa 11.12.2018 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Toto Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 243/2018 dňa 18.12.2018, a právoplatnosť
nadobudlo dňa 19.12. 2018. 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: Viera Rusnáková, b. 18.12.1966, permanently residing: Ludrová, 034 71
Ludrová, (onwards only „bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court
in Žilina No.2OdK/288/2018 dated 11th december 2018.
This resolution of the District Court Žilina was published in the Commercial bulletin No.243/2018 from
18thdecember 2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Eva Plichtová,
PhD., With headquarters Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Žilinabecame valid on 19thdecember 2018. This day was declared
bankruptcy.
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 užboli 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 veriteľje oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, iba že 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 na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až6, 8 až10 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 with in the basic registration period with in 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 §29 ZKR 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 pripojiťlistiny 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 čom 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
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 veriteľmôže byťv konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávaťiba 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).
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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 sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľje 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.
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 opraviťani
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).
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.

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K000623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šamaj Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/164/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/164/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Andrej Šamaj, nar. 13.9.1989, bytom 022
01 Čadca, adresa na doručovanie Kukučínova 4, 022 01 Čadca , zrušuje

K000624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hlubina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1063/12, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/290/2018 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/290/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Hlubina, nar. 12.10.1985, bytom
Družstevná 1063/12, 038 53 Turany, týmto v zmysle § 85 ods.2) ZoKR oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadaťv kancelárii správcu na adrese: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, a to počas pracovných
dní, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.
0911 732 745, prípadne emailom na adrese: plichtova.pravo@gmail.com.
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
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K000625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrubjáková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Hattalu 2160/50, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/182/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/182/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Eva Hrubjáková ,nar. 27.8.1969, bytom
Martina Hattalu 2160/50, 026 01 Dolný Kubín , zrušuje

K000626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejka Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica B. Kubánkovej 1809 / 10, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/186/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/186/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Ľubomír Ondrejka , nar. 18.12.1976,
bytom B. Kubánkovej 1809/10, 034 84 Liptovské Sliače , zrušuje
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K000627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Hlubina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1063/12, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.2018
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/290/2018 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/290/2018
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 Marián Hlubina, nar. 12.10.1985, bytom Družstevná 1063/12, 038 53 Turany, bol Uznesením
Okresného súdu Žilina sp. zn. 9OdK/290/2018 zo dňa 17.12.2018 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená JUDr. Eva Plichtová,PhD., so sídlom kancelárie:Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Toto Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 247/2018 dňa 27.12.2018, a právoplatnosť
nadobudlo dňa 28.12. 2018. 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: Marián Hlubina, b. 12.10.1985, permanently residing:Družstevná 1063/12,
038 53 Turany, (onwards only „bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court
in Žilina No.9OdK/290/2018 dated 17th december 2018.
This resolution of the District Court Žilina was published in the Commercial bulletin No.247/2018 from
27thdecember 2018 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Eva Plichtová,
PhD., With headquarters Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Žilina became valid on 28thdecember 2018. This day was declared
bankruptcy.
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 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
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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 byťdoručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 28 ods. 1, 2, 4 až6, 8 až10 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 §29 ZKR 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 užpohľadávka 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
(§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
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
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zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto verite ľmôže byťv 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 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.
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.
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).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K000628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števuliak Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čimhová 2, 027 12 Čimhová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/205/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/205/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Augustín Števuliak , nar. 19.6.1971, bytom
Čimhová 2, 027 12 Čimhová , zrušuje

K000629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guth Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hečkova 2534 / 22, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/209/2018 S1170
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Okresný súd Žilina
2OdK/209/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Róbert Guth, nar. 7.5.1968, bytom
Hečkova 2534/22, 010 01 Žilina , zrušuje

K000630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stupianský Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10832 / 19, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/220/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/220/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , 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 dlžníka : Martin Stupianský, nar. 15.1.1980, bytom
Kernova 10832/19, 036 01 Martin-Košúty , zrušuje

K000631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lettrichová Martina, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubové 114, 038 23 Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tibor Bátory
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/229/2018 S1170
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/229/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku a písomného vyhlásenia dlžníka , dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

230

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

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 dlžníka : Mgr. Martina Lettrichová, nar. 18.2.1970,
bytom Dubové 114, 038 23 Dubové , zrušuje

K000632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kucháriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 486, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/298/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/298/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Gabriela Kucháriková, nar. 27.05.1980, bytom Lesná 486, 034 82
Lúčky, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa
19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 07,00 hod. do 11,00 hod. a od 12,00 hod. do
14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
email: gabriela.gregorova.skp@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K000633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Kucháriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 486, 034 82 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/298/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/298/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Gabriela Kucháriková, nar. 27.05.1980, bytom Lesná 486, 034 82
Lúčky, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350 EUR v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom:
Peňažný ústav: mBank S.A.
IBAN: SK05 8360 5207 0042 0663 2255
Informácia pre prijímateľa: „Kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“
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.

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

K000634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konček Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin Turč. Kľačany 270, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/289/2018 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/289/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Ján Konček, nar. 13.10.1977, bytom mesto Martin,036 01 Martin, adresa na
doručovanie, Turčianske Kľačany 270, 038 61 Turčianske Kľačany,
možno nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
v úradných hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej, emailovej alebo telefonickej dohode.
Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail:
machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K000635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markus Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 1098 / 23, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/829/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/829/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka: Martin Markus, nar. 13.
08. 1984, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa: Podlavická cesta 46, 974 09
Banská Bystrica, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/829/2018, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2472018 dňa 27.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .V
zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Pavel
Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

232

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

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. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

JUDr. Pavel Balog, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the – Martin Markus, nar. 13. 08. 1984, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná
adresa: Podlavická cesta 46, 974 09 Banská Bystrica, Slovak republic. I am obligatetto inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 5OdK/829/2018 published in the Government Journal No
247/2018 on 27.12.2018 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the address JUDr. Pavel Balog,
so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
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 with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form
und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in
bankruptcy and registracion 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 legals
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of
claim and registracion form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount , kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and
this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in
the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the
sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
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provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial
claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot
be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity
shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting
the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Pavel Balog, Trustee of the Bankrupt
Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka: Martin Markus, nar. 13.
08. 1984, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa: Podlavická cesta 46, 974 09
Banská Bystrica, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/829/2018, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2472018 dňa 27.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .V
zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Pavel
Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

JUDr. Pavel Balog, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the – Martin Markus, nar. 13. 08. 1984, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná
adresa: Podlavická cesta 46, 974 09 Banská Bystrica, Slovak republic. I am obligatetto inform you that with the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 5OdK/829/2018 published in the Government Journal No
247/2018 on 27.12.2018 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the address JUDr. Pavel Balog,
so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
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 with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form
und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in
bankruptcy and registracion 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 legals
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of
claim and registracion form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount , kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and
this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in
the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the
sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial
claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot
be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity
shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting
the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Pavel Balog, Trustee of the Bankrupt
Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka: Martin Markus, nar. 13.
08. 1984, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa: Podlavická cesta 46, 974 09
Banská Bystrica, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 5OdK/829/2018, ktoré
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 2472018 dňa 27.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu .V
zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Pavel
Balog, so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, 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. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí
riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo
pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
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a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške
nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa
na prihlášku neprihliada. Veriteľ ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú
zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi , inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie za vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka .

JUDr. Pavel Balog, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
the – Martin Markus, nar. 13. 08. 1984, trvale bytom Hronská 1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná
adresa: Podlavická cesta 46, 974 09 Banská Bystrica, Slovak republic. I am obligatetto inform you that with the
resolution of the District Court in Banská Bystrica, No 5OdK/829/2018 published in the Government Journal No
247/2018 on 27.12.2018 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll.
Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the address JUDr. Pavel Balog,
so sídlom Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota, Slovak Republic.
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 with claims secured with
securities have to lodge their claims with securite in a time peroid of 45 days beginning with the declaration on the
bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a
claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of
the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form
und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in
bankruptcy and registracion 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 legals
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of
claim and registracion form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount , kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and
this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in
the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has
to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the
sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information
provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial
claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot
be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting
the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a
branch office in the Slovak Republic , a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the Bankrupt.

JUDr. Pavel Balog, Trustee of the Bankrupt

K000636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markus Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 1098 / 23, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/829/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/829/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Martin Markus, nar. 13. 08. 1984, trvale bytom Hronská
1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa: Podlavická cesta 46, 974 09 Banská Bystrica, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného
spisu v kancelárii správcu v Rimavskej Sobote, ul. Železničná 6/1, počas stránkových hodín pondelok až piatok od
09.00 hod do 15.00 hod. Nazretie do spisu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky so správcom.

Rimavská Sobota, 27.12.2018

JUDr. Pavel Balog, správca

K000637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markus Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 1098 / 23, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/829/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/829/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Pavel Balog, úpadcu Martin Markus, nar. 13. 08. 1984, trvale bytom Hronská
1098/23, 976 66 Polomka, korešpondenčná adresa: Podlavická cesta 46, 974 09 Banská Bystrica, oznamuje číslo
účtu na ktorý je možné zložiť kauciu.
Číslo účtu: SK69 7500 0000 0040 1752 9187.
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JUDr. Pavel Balog, správca

K000638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telár Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinčiakova 6216 / 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/518/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/518/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Opravujem znenie oznámenie o ukončení konkurzu, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 246/2018,
správne oznámenie znie takto:
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/518/2018 z 13.09.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Michal Telár, nar. 01. 07. 1988, trvale bytom Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica,
korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 10, 974 05 Banská Bystrica. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku číslo 184/2018 dňa 24.09.2018.

Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Michal Telár, nar. 01. 07. 1988,
trvale bytom Kalinčiakova 6216/5, 974 05 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Kalinčiakova 10, 974 05
Banská Bystrica, zrušuje.

Rimavská Sobota, 28.12.2018

JUDr. Pavel Balog, správca

K000639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Kakara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 40/58 317/9,
965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1982
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/940/2018 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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4OdK/940/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

RESKON, k.s., správca dlžníka Zdeno Kakara, nar. 10. 09. 1982, trvale bytom Dukelských hrdinov 317/9, 965 01
Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie Hviezdoslavova 40/58, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno
Zdeno Kakara, s miestom podnikania Slaská 169, 966 22 Lutila, IČO: 44263503, oznamuje 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 § 28 a § 167l upravuje prihlasovanie
pohľadávok prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze č. k. 4OdK/940/2018 dňa
23.11.2018.
Správcovi bola doručená dňa 27. 12. 2018 prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,
IČO: 36403008,
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka,
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Istina

Úroky Úroky z omeškania Popl. z omeškania Náklady z uplatnenia Celková suma

94,42 €

94,42 €

64,99 €

64,99 €

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom 6/1. – 6/2.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. ZKR.
RESKON, k.s., správca

K000640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 142/69, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1995
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1189/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1189/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833
ako správca dlžníka Tomáš Mušuka, nar. 15.03.1995, trvale bytom Vydrovo 142/69, 976 52 Čierny Balog
týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu nahliadať do
správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica každý pracovný deň v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K000641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 142/69, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1995
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1189/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1189/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka Tomáš Mušuka, nar. 15.03.1995, trvale bytom Vydrovo 142/69, 976 52 Čierny Balog podľa
ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu
pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: IBAN: SK37 1100 0000 0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

K000642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vígľaš 433, 962 12 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/25/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/25/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom kole ponukového konania na predaj nehnuteľné veci úpadcu menšej hodnoty, a to:

P.
Druh veci
č.
Pozemok:
druh:

Katastrálne
územie, Spoluvlastnícky
obec, okres, štát
podiel

Poznámka
(ťarchy, zabezpečovacie právo)

5471

Krupina, Krupina, Krupina,
1/1
Slovenská republika

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Zriadené colné záložné právo a záložné 120,- €
právo v prospech DÚ v Krupine

5471

Krupina, Krupina, Krupina,
1/1
Slovenská republika

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Zriadené colné záložné právo a záložné 180,- €
právo v prospech DÚ v Krupine

Popis veci LV č.

Parcela
4142/2,
1.
výmera
Zastavané plochy 2
m
a nádvoria
Pozemok:
Parcela
druh:
4142/4,
2.
výmera
Zastavané plochy 2
m
a nádvoria

č.
40

č.
60
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Krupina, Krupina, Krupina,
1/1
Slovenská republika
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Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Zriadené colné záložné právo a záložné 57,- €
právo v prospech DÚ v Krupine

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/25/2018, 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: 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.

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 poplatok za
návrh na vklad vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K000643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 324, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca úpadcu: Martin Gašpar, nar. 02.02.1989, trvale bytom Sielnica 324,
962 31 Sielnica, podnikajúci pod obchodným menom: Martin Gašpar, miesto podnikania: Sielnica 324, 962 31
Sielnica, IČO: 47 537 833, 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 Nám. A.H. Škultétyho č.5, 990 01 Veľký Krtíš, po
predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bogdani@insolvency.sk.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K000644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1758 / 36, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1125/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1125/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca oznamuje, že do správcovského spisu vyššieoznačeného úpadcu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch pondelok - piatok počas
úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, telefonicky na čísle 048/429 99 60
alebo na e-mailovej adrese: sekretariat@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K000645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1758 / 36, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1125/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1125/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, ako správca vyššieoznačeného úpadcu, týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) a § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní:

·
·

č. ú.: SK40 7500 0000 0040 2520 3670 - účet je vedený v ČSOB, a.s., pobočka Banská Bystrica,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Mgr. Robert Antal
správca
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K000646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1758 / 36, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1125/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1125/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 17.12.2018, č.
k. 2OdK/1125/2018, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 2OdK/1125/2018, dated on 17.12.2018.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 247/2018, dňa
27.12.2018. Dňom 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 247/2018, on
27.12.2018. The bankruptcy was declared on 28.12.2018.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, 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. 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. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed 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 Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim
only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank
was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
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.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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 registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee 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.
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.
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 and the trustee in writing about the stated
representative notified, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca
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K000647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 324, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 5OdK/805/2018 zo dňa 17.12.2018 bola spoločnosť ADVO
INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš ustanovená za správcu
majetku dlžníka: Martin Gašpar, nar. 02.02.1989, trvale bytom Sielnica 324, 962 31 Sielnica, podnikajúci pod
obchodným menom: Martin Gašpar, miesto podnikania: Sielnica 324, 962 31 Sielnica, IČO: 47 537 833 (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 247/2018, K098304 dňa
27.12.2018.
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”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK24 0900 0000 0051 3896 0146
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.

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

K000648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 324, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/805/2018 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/805/2018
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: Martin Gašpar, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrupt Martin Gašpar, born on 2th of
02.02.1989, trvale bytom Sielnica 324, 962 31 Sielnica, February 1989, residing at Sielnica 324, 962 31 Sielnica, Slovak republic
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
súdu Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/805/2018 zo dňa 17.12.2018 bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 247/2018 zo dňa bankrupt by its resolution No. 5OdK/805/2018 dated 17th of December
27.12.2018 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli 2018 and published in the Commercial bulletin No. 247/2018 dated on
ustanovený za správcu úpadcu.
27th of December 2018.
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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
prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for
pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom assets, provided that the purpose to create such schedule was published
vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed
28 ods. 3 ZKR).
sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, application submitted to the trustee within basic registration period 45 days
a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 sec.
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ sec. 8 BRA).
28 ods. 8 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into consideration.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a The application´s basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d)
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v currency without reference exchange rate of European Central Bank or
mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5
ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si or seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic registration
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako period together with his statement. Court will decide whether these
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, petitions should be treated as applications by its resolution without undue
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd delay. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).

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

246

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie in EU member states other than the Slovak Republic according to the
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K000649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Kmeť
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica 142, 966 01 Bzenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1981
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/455/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/455/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o III. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Nám. Štefana Moyzesa
5, Banská Bystrica 97401, S1893, ako správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka, ktorým je Kmeť
Jaroslav, nar. 12.04.1981, trvale bytom Bzenica 142, Brenica 96601, obchodné meno: Jaroslav Kmeť ml., miesto
podnikania: Bzenica 142, Brenica 96601, IČO: 37394258, v zmysle ust. § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s
§167p ZKR oznamuje vyhlásenie tretieho ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 215/2018
zo dňa 08.11.2018.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok/ súbor nehnuteľného majetku:
Typ majetku Podstata
Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
Register
hodnota [EUR]
100% -ný obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Pilodit
Obchodný register Okresný súd
s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava 5 000,-EUR
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka
mestská časť Rača 83106, IČO:51040158
číslo: 121738/B
Názov

Súpisová hodnota vyššie uvedeného majetku: 5.000,-Eur
Podmienky III. ponukového kola:
1. Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej
obálke s výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 5OdK/455/2018“.
2. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
3 Záujemca v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží doklad
potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., číslo
účtu IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením Informácie pre príjemcu: 5OdK/455/2018. Záujemca
ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, dátum narodenia,
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rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
4. V podanej ponuke musí byť jednoznačné vyhlásenie záujemcu, že záujemca:
a. v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a podpisom na
ponuke s nimi prejavuje súhlas.
b. spĺňa všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom
ponukového kola (napr. súhlasy štátnych orgánov, povolenia, oprávnenia, iné podmienky alebo
obmedzenia v zmysle príslušných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu ponukového kola),
c. súhlasí s pokutou vo výške ponúkanej ceny záujemcu za prevod predmetu ponukového kola v
prípade, že (i) v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k
prevodu predmetu ponukového kola na záujemcu, (ii) od ponuky odstúpi, alebo (iii) nespĺňa v
čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola.
5. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
6. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je
stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
8. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu so
správcom. Zložená záloha sa započítava na kúpnu cenu.
9. Ak záujemca:
a. v lehote určenej správcom neuskutoční akýkoľvek právny úkon nevyhnutný k prevodu predmetu
ponukového kola na záujemcu,
b. od ponuky odstúpi, alebo
c. nespĺňa v čase prevodu predmetu ponukového kola všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na
nadobudnutie majetku, ktorý je predmetom ponukového kola,
záloha zložená záujemcom v plnej výške prepadá v prospech konkurznej podstaty ako pokuta za nedodržanie
podmienok ponukového konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového
konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
10. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
11. Obchodný podiel je väčšinovým obchodným podielom, na prevod a nadobudnutie sa vzťahujú
ustanovenia Obchodného zákonníka.
12. Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukové kola na záujemcu vrátane akýchkoľvek
poplatkov hradí v plnej výške záujemca ako nadobúdateľ.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K000650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Vančo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. H. Vajanského 795/6, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1984
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1174/2018 S1826
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/1174/2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

RESKON, k.s. správca dlžníka Dávid Vančo, nar. 16.09.1984, trvale bytom S. H. Vajanského 795/6. 969 01
Banská Štiavnica, obchodné meno: Dávid Vančo, s miestom podnikania S. H. Vajanského 795/6, 969 01 Banská
Štiavnica, IČO: 45905835, č. k. 2OdK/1174/2018 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:15 hod. a od
12.15 – 15:00 hod. každý pracovný deň. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom emailu: reskonoffice@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s. - správca

K000651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Vančo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. H. Vajanského 795/6, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1984
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1174/2018 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1174/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Dávid Vančo, nar. 16.09.1984, trvale bytom S. H. Vajanského 795/6. 969 01 Banská Štiavnica, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 2OdK/1174/2018, zo dňa 14.12.2018 bol vyhlásený
konkurz. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor: Dávid Vančo, born 16.09.1984, S. H. Vajanského 795/6. 969 01 Banská
Štiavnica, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc.
no: 2OdK/1174/2018 dated on 14.12.2018 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 248/2018 zo dňa
28.12.2018. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 248/2018
on 28.12.2018. 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:
RESKON, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1346/2000 z 29. Mája 2000 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 RESKON,
k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, 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 he
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v 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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 167l ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 167l 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.
RESKON, k.s., správca

K000652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kocková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 40, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1984
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/862/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/862/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Kocková Elena, nar.: 01.02.1984, trvale
bytom: M. Rázusa 40, Lučenec 98401, spisová značka 2OdK/862/2018 S1893 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ods. 1
ZKR).

K000653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karin Sýkorková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6176/4, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 384 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/916/2018 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/916/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Dana Žlnková so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, správca dlžníka: Karin Sýkorková, nar. 08. 02.
1972, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Javornícka 6176/4,
974 01 Banská Bystrica; obchodné meno Karin Sýkorková, s miestom podnikania Javornícka 6176/4, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 45 384 304 týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 10.12.2018 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284831 .
V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Dana Žlnková, správca

K000654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karin Sýkorková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javornícka 6176/4, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 384 304
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/916/2018 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/916/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii dlžníka:
Karin Sýkorková, nar. 08. 02. 1972, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na
doručovanie Javornícka 6176/4, 974 01 Banská Bystrica; obchodné meno Karin Sýkorková, s miestom podnikania
Javornícka 6176/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 384 304.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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Mgr. Dana Žlnková správca

K000655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spodniak Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 8741/53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/111/2017 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/111/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 03.07.2017 bolo v obchodnom vestníku OV č.126/2017 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/111/2017 zo
dňa 26.06.2017, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Milan Spodniak, nar.: 01.12.1952, bytom:
Novozámocká 8741/53, 960 01 Zvolen a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Milan Spodniak, nar.: 01.12.1952, bytom: Novozámocká 8741/53, 960 01 Zvolen sa
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
správca

K000656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barciková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Júliusa Bottu 6, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1956
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/666/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/666/2018
Súpis všeobecnej podstaty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Barciková Alena, nar.: 14.12.1956, trvale bytom: Júliusa
Bottu 1136/6, Revúca 05001, spisová značka 5OdK/666/2018 S1893, týmto oznamuje:
·
·

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

K000657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Geňová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 364, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1973
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1052/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1052/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Geňová Adriana, nar.: 25.12.1973, trvale bytom:
Jilemnického 364, Hnúšťa 98101, spisová značka 2OdK/1052/2018 S1893, týmto oznamuje:
·
·

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

K000658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Šušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 758/24, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 312 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/964/2018 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/964/2018
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. Dana Žlnková so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, správca dlžníka: Gabriela Šušková, nar. 17.
03. 1969, trvale bytom Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, obchodné meno: Gabriela Šušková, s miestom
podnikania Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, IČO: 43312136 týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 26.11.2018 do kancelárie správcu doručená prihláška
pohľadávky Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 , IČO: 31 575 951 v celkovej prihlásenej sume
438,79 €. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Dana Žlnková, správca

K000659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Šušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 758/24, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 312 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/964/2018 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/964/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. §167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii dlžníka:
Gabriela Šušková, nar. 17. 03. 1969, trvale bytom Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, obchodné meno: Gabriela
Šušková, s miestom podnikania Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, IČO: 43312136.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Mgr. Dana Žlnková, správca

K000660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Šušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 758/24, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 312 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/964/2018 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/964/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Dana Žlnková so sídlom Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, správca dlžníka: Gabriela Šušková, nar. 17. 03.
1969, trvale bytom Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, obchodné meno: Gabriela Šušková, s miestom podnikania
Štefánikova 758/24, 985 52 Divín, IČO: 43312136 týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 21.12.2018 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok Union zdravotná poisťovňa a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284
831 v celkovej prihlásenej sume 2160,82 €.V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu
pohľadávok.

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

K000661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fízik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnica 1/1, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
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/1175/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1175/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Fízik, nar. 06.09.1984, trvale
bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika 1/2, 965 01 Žiar nad
Hronom, obchodné meno: Peter Fízik, s miestom podnikania J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica, IČO: 44 281
315, 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:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica počas pracovných dní v úradných hodinách od 8.00 hod. do 14.00
hod.

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

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K000662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fízik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kremnica 1/1, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1984
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/1175/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1175/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Fízik, nar. 06.09.1984, trvale
bytom mesto Kremnica, 967 01 Kremnica, korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika 1/2, 965 01 Žiar nad
Hronom, obchodné meno: Peter Fízik, s miestom podnikania J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica, IČO: 44
281 315, 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
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)

Výška kaucie:

podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:

2OdK/1175/2018 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie
veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K000663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kertész Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 361 / 0, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/668/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/668/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 27.07.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 144/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/668/2018 zo
dňa 20.07.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Kertész,, nar.: 08.07.1962, trvale bytom:
Hviezdoslavova 361, 980 61 Tisovec, obchodné meno: Ján Kertész – J.A.K., s miestom podnikania Šumperská
35/11, 971 01 Prievidza, IČO: 17 825 580 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar,
so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
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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 § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Ján Kertész,, nar.: 08.07.1962, trvale bytom: Hviezdoslavova 361, 980 61 Tisovec,
obchodné meno: Ján Kertész – J.A.K., s miestom podnikania Šumperská 35/11, 971 01 Prievidza, IČO:
17 825 580 sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K000664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurych Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97401, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/576/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/576/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 10.07.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 131/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/576/2018 zo
dňa 29.06.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Igor Hurych, nar.: 06.05.1954, trvale bytom:
Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica a
za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01
Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník Igor Hurych, nar.: 06.05.1954, trvale bytom: Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská
Bystrica, korešpondenčná adresa: Tulská 38, 974 04 Banská Bystrica sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K000665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žofia Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaplnkou 170/47, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/806/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/806/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Žofia Nagyová, nar. 31.08.1976, trvale bytom Pod Kaplnkou 170/47, 991 28
Vinica, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Žofia Nagyová BIO-BRIK, s miestom podnikania Pod
Kaplnkou 170/47, 991 28 Vinica, IČO: 30 798 841, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Horná 5, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách od 09:00 - 12:00 hod. a od
13:00 - 16:00 hod. každý pracovný deň. Odporúčame dohodnúť si termín nahliadnutia vopred prostredníctvom emailu: info@lexcreditor.sk, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K000666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žofia Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Kaplnkou 170/47, 991 28 Vinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1976
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/806/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/806/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Žofia Nagyová, nar. 31.08.1976, trvale bytom Pod Kaplnkou 170/47, 991 28
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Vinica, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Žofia Nagyová BIO-BRIK, s miestom podnikania Pod
Kaplnkou 170/47, 991 28 Vinica, IČO: 30 798 841, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN:
SK53 7500 0000 0040 2085 6381, vedený v ČSOB a.s..
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
LexCreditor k.s.

K000667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peštuková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyhne 15, 966 02 Vyhne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/363/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/363/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 09.08.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 153/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/363/2018 zo
dňa 03.08.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva Peštuková, nar.: 22.08.1953, trvale
bytom: Vyhne 15, 966 02 Vyhne a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so
sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník : Eva Peštuková, nar.: 22.08.1953, trvale bytom: Vyhne 15, 966 02 Vyhne sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Ondrej Zachar, správca

K000668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrej Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klokočova 733 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 31.08.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 168/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 5OdK/435/2018 zo
dňa 24.08.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Sendrej, nar.: 30.07.1976, trvale bytom:
Klokočova 733, 981 01 Hnúšťa a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom
kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.

V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník: Ján Sendrej, nar.: 30.07.1976, trvale bytom: Klokočova 733, 981 01 Hnúšťa sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, 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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K000669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kršiak Krasoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lom 36, 991 03 Veľký Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/842/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/842/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 13.09.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 177/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/842/2018 zo
dňa 05.09.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Krasoslav Kršiak, nar.: 06.08.1982, trvale
bytom: Veľký Lom 36, 991 03 Veľký Lom, korešpondenčná adresa: Venevská 46, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné
meno: Krasoslav Kršiak, s miestom podnikania Veľký Lom 36, 991 03 Veľký Lom, IČO: 44 777 892 a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžník: Krasoslav Kršiak, nar.: 06.08.1982, trvale bytom: Veľký Lom 36, 991 03 Veľký Lom,
korešpondenčná adresa: Venevská 46, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné meno: Krasoslav Kršiak, s miestom
podnikania Veľký Lom 36, 991 03 Veľký Lom, IČO: 44 777 892 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K000670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 581/15, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Berkiová, nar. 05. 10. 1968, trvale bytom
Záhradná 581/15, 980 02 Jesenské, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
4OdK/239/2018, 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
PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 322 571

Prihlásená suma Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
1 985,02 EUR
2/1

V Banskej Bystrici, dňa 28.12.2018
LEGES Recovery k.s., správca

K000671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 581/15, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1968
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/239/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/239/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Berkiová, nar. 05. 10. 1968, trvale bytom
Záhradná 581/15, 980 02 Jesenské, v konkurze vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
4OdK/239/2018, 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:

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
Prihlásená suma číslom
3/1
ROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 581,02 EUR
752
2 829,37EUR
3/2
Veriteľ

V Banskej Bystrici, dňa 28.12.2018
LEGES Recovery k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K000672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fízik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2204 / 24, 967 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1178/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1178/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Jozef Fízik, nar. 30.3.1960, trvale bytom J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od
9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom
čísle: 048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy:
kotleba@stonline.sk.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K000673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fízik Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko I 2204 / 24, 967 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1178/2018 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1178/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Jozef Fízik, nar. 30.3.1960, trvale bytom J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica 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 veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu
vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202, účet vedený v Tatra banka, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K000674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Zima
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 424, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1971
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/311/2017 S1715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/311/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Pohľadávka z účtu
Popis
Zostatok na účte ku dňu vyhlásenia konkurzu

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

Mena
EUR

Suma
100,00

Súpisová hodnota
100,00 €

28.12.2018
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

K000675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astalošová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 8741 / 51, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, 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: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil:
0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K000676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astalošová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 8741 / 51, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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
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.
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JUDr. Radka Longauerová
správca

K000677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Astalošová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 8741 / 51, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/728/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/728/2018
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 Beáta
Astalošová, nar. 25.12.1968, trvale bytom: Novozámocká 8741/51, 960 01 Zvolen, obchodné meno: Beáta
Astalošová, miesto podnikania: Československé armády 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 287 003 („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/728/2018
zo dňa 04.12.2018, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 237/2018 zo dňa 10.12.2018 vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: 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 bývanie 25c) 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 Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika 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)
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)
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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 Beáta Astalošová, born 25.12.1968, residence Novozámocká
8741/51, 960 01 Zvolen, business name: Beáta Astalošová, business place: Československé armády 24,
974 01 Banská Bystrica, identification number: 44 287 003 (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.
5OdK/728/2018 dated 04.12.2018, published in Commercial Bulletin no. 237/2018 dated 10.12.2018
bankruptcy was declared and JUDr. Radka Longauerová, 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
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
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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 Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, 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.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.
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JUDr. Radka Longauerová
správca

K000678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Kutelyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Pod krížom 72/11, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1978
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/845/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/845/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416 (ďalej len „správca“), správca v konkurze vyhlásenom na
majetok dlžníka: Ingrid Kutelyová, nar. 18.11.1978, trvale bytom Námestie Pod krížom 72/11, 976 33 Poniky
(ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka sa končí, pretože správcom bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam aktuálneho majetku“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných
troch rokoch“, datovaných dňom 10.05.2018, 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

K000679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luciaková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Slobody 180 / 24, 962 62 Sása
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/368/2018 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/368/2018
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

269

Obchodný vestník 2/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

4OdK/368/2018
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Vo veci oddlženia 4OdK/544/2018 úpadcu Mária Luciaková, nar. 01.02.1948, trvale bytom Ulica Slobody
180/24, 962 62 Sása, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, vykonaný nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:

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

V Rimavskej Sobote, dňa 28.12.2018
JUDr. Marek Perdík, správca

K000680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szajková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakytník 89, 980 21 Bátka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/130/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/130/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 05.06.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 107/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 5OdK/130/2018 zo
dňa 30.mája.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Katarína Szajková, nar. 14.07.1980, trvale
bytom: Rakytník 89, 980 21 Bátka a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová,
so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Katarína Szajková, nar. 14.07.1980, trvale bytom: Rakytník 89, 980 21 Bátka sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K000681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marko Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 6034 / 30, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/553/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/553/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 26.06.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 122/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/553/2018 zo
dňa 20.06.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Marko, nar. 26.10.1985, trvale bytom:
Jaseňová 6034/30, 974 09 Banská Bystrica, obchodné meno: Peter Marko, s miestom podnikania Jaseňová
6034/30, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 43738249 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr.
Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Peter Marko, nar. 26.10.1985, trvale bytom: Jaseňová 6034/30, 974 09 Banská Bystrica,
obchodné meno: Peter Marko, s miestom podnikania Jaseňová 6034/30, 974 09 Banská Bystrica, IČO:
43738249 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca
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K000682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Sendreiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlište 609, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1182/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1182/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Silvia Sendreiová, nar. 14.10.1973, trvale bytom Kotlište 609, 981 01 Hnúšťa, 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 Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň v úradných hodinách od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné
vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty
na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K000683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Sendreiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotlište 609, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1182/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1182/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Silvia Sendreiová, nar. 14.10.1973, trvale bytom Kotlište 609, 981 01 Hnúšťa, v súlade s ust. § 167l ods. 5
v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet správcu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 4118218 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
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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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K000684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Kubárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1231/12, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1985
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1143/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1143/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Martina Kubárová, nar. 21.12.1985, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1231/12, 977 01 Brezno, IČO:
44 486 588, 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 Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky
na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K000685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Kubárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1231/12, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1985
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1143/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1143/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Martina Kubárová, nar. 21.12.1985, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1231/12, 977 01 Brezno, IČO:
44 486 588, v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový
účet správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 2114318 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
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ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. 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.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K000686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščenová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bečov 16, 974 01 Sebedín - Bečov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/864/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/864/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 17.09.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 179/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/864/2018 zo
dňa 07.09.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Veronika Kroščenová, nar. 30.01.1962, trvale
bytom: Bečov 16, 974 01 Sebedín – Bečov a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka
Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Veronika Kroščenová, nar. 30.01.1962, trvale bytom: Bečov 16, 974 01 Sebedín – Bečov
sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K000687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Sedliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1987
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Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1194/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1194/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Michaela Sedliaková, nar. 26.06.1987, trvale bytom M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, 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 Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, každý
pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín
nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred si dohodnúť so správcom a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: tri.solutions.ks@gmail.com alebo telefonicky
na kontaktnom tel. čísle: 0908 977 995.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K000688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Sedliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1987
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1194/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1194/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:
Michaela Sedliaková, nar. 26.06.1987, trvale bytom M. Chrásteka 505/1, 965 01 Žiar nad Hronom, v súlade
s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet správcu, na ktorý
možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo (IBAN): SK8683300000002801286183;
variabilný symbol: číslo zložené z číslic 2119418 a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. 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.
T. R. I. Solutions k.s., správca
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K000689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľ 198, 980 45 Štrkovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/402/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/402/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 14.05.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 91/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/402/2018 zo
dňa 07.05.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vojtech Horváth, nar. 29.04.1961, trvale bytom
Kráľ 198, 980 45 Štrkovec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so
sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Vojtech Horváth, nar. 29.04.1961, trvale bytom Kráľ 198, 980 45 Štrkovec sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K000690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Revický Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Štiavnica 96901, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/388/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/388/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Dňa 21.08.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 161/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 5OdK/388/2018 zo
dňa 14.08.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Milan Revický, nar. 27.10.1982, trvale bytom:
Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, adresa na doručovanie: Vodárenská 15, 969 01 Banská
Štiavnica a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.
V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.
Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok Milan Revický, nar. 27.10.1982, trvale bytom: Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská
Štiavnica, adresa na doručovanie: Vodárenská 15, 969 01 Banská Štiavnica sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K000691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Ľubomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružno 68, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/601/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/601/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová správca dlžníka:
Ľubomíra Vargová, nar. 05. 04. 1986, bytom Kružno 4, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Ľubomíra Vargová, nar. 05. 04. 1986, bytom Kružno 4,
979 01 Rimavská Sobota k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle
ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca
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K000692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dionýza Štúra 989 / 9, 936 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/150/2018 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/150/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 05.03.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č.45/2018 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 3OdK/150/2018 zo dňa
27.02.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Ďurica, nar. 09.06.1963, trvale bytom D.
Štúra 989/9, 963 01 Krupina, obchodné meno: Jozef Ďurica – JDK, miesto podnikania: D. Štúra 989/9, 963 01
Krupina, IČO: 34 793 551 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so
sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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.

V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Jozef Ďurica, nar. 09.06.1963, trvale bytom D. Štúra 989/9, 963 01 Krupina, obchodné
meno: Jozef Ďurica – JDK, miesto podnikania: D. Štúra 989/9, 963 01 Krupina, IČO: 34 793 551 sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K000693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 200, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
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Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1023/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1023/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Eduard Brindzák, nar.
01.08.1978, trvale bytom Chanava 200, 980 44 Lenartovce 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

K000694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 200, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1023/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1023/2018
Druh podania:
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: Eduard Brindzák, nar. 01.08.1978, trvale bytom Chanava 200, 980
44 Lenartovce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:4OdK/1023/2018,
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
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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

K000695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 200, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1023/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1023/2018
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: Eduard Brindzák, nar.
01.08.1978, trvale bytom Chanava 200, 980 44 Lenartovce (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1023/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.212/2018 dňa 05.11.2018. 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,
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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 Eduard Brindzák, born 01.08.1978, Chanava 200, 980 44 Lenartovce (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 4OdK/1023/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 212/2018 on 5th of November 2018. 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
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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.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K000696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 200, 980 44 Lenartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1023/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1023/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD.
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správca

K000697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kardošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1052/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1052/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Andrea Kardošová, nar.
22.03.1994, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie M. Chrásteka
477/17, 965 01 Žiar nad Hronom 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

K000698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kardošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1052/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1052/2018
Druh podania:
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: Andrea Kardošová, nar. 22.03.1994, trvale bytom Mesto Žiar nad
Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie M. Chrásteka 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:4OdK/1052/2018, 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.
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(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

K000699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kardošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1052/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1052/2018
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: Andrea Kardošová, nar.
22.03.1994, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie M. Chrásteka
477/17, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská
Bystrica, sp. zn. 4OdK/1052/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.214/2018 dňa 07.11.2018. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Andrea Kardošová, born 22.03.1994, Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, delivery
adress M. Chrásteka 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to
inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District Court), No. 4OdK/1052/2018
bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in
Business Journal number 214/2018 on 7th of November 2018. 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
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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.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K000700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Kardošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Chrásteka 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1052/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1052/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota
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popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca

K000701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dado
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 47, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/688/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/688/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Dado, nar.30.01.1988,
trvale bytom Dolné Plachtince 47, 991 24 Dolné Plachtince 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

K000702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dado
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 47, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/688/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/688/2018
Druh podania:
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: Martin Dado, nar.30.01.1988, trvale bytom Dolné Plachtince 47,
991 24 Dolné Plachtince v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis.
zn.:5OdK/688/2018, 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:
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(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

K000703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Dado
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 47, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/688/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/688/2018
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: Martin Dado,
nar.30.01.1988, trvale bytom Dolné Plachtince 47, 991 24 Dolné Plachtince (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/688/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.217/2018 dňa 12.11.2018.
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
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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 Martin Dado, born 30.01.1988, Dolné Plachtince 47, 991 24 Dolné Plachtince (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/688/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 217/2018 on 12th of November 2018. 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
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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.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K000704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec- Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
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Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/826/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/826/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Ladislav Bartoš, nar. 24. 05. 1970, trvale
bytom Ulica Tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec – Opatová, týmto oznamujeme, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp.zn. 5OdK/826/2018 S1719 nahliadať v kancelárii správcu
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30
do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať
na tel. č. + 421 905 948 699 alebo prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné
realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Hacsiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1135/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1135/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Hacsiová, nar. 01.12.1961,
trvale bytom Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa, obchodné meno: Eva Hacsiová, s miestom podnikania
Šafárikova 41, 982 01 Tornaľa, IČO: 10909460 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

K000706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Hacsiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1135/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1135/2018
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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: Eva Hacsiová, nar. 01.12.1961, trvale bytom Šafárikova 529/41,
982 01 Tornaľa, obchodné meno: Eva Hacsiová, s miestom podnikania Šafárikova 41, 982 01 Tornaľa, IČO:
10909460 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:2OdK/1135/2018, 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

K000707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Hacsiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1135/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1135/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie 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

292

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Eva Hacsiová, nar.
01.12.1961, trvale bytom Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa, obchodné meno: Eva Hacsiová, s miestom
podnikania Šafárikova 41, 982 01 Tornaľa, IČO: 10909460 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/1135/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.242/2018 dňa 17.12.2018. 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.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Eva Hacsiová, born 01.12.1961, Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa, business name: Eva Hacsiová,
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Šafárikova 41, 982 01 Tornaľa, ID number: 10909460 (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/688/2018
bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in
Business Journal number 242/2018 on 17th of December 2018. 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
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
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JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K000708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec- Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/826/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/826/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Ladislav Bartoš, nar. 24. 05. 1970, trvale
bytom Ulica Tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec - Opatová, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN:
SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
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.
§ 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.
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G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K000709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec- Opatová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1970
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/826/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/826/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Ladislav Bartoš, nar. 24. 05. 1970, trvale bytom Ulica Tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec – Opatová,
Slovenská republika, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp.
zn. 5OdK/826/2018 zo dňa 18.12.2018 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a za
správcu ustanovil G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom kancelárie Kukučínova 6571,
960 01 Zvolen, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Ladislav Bartoš, date of birth: 24.05.1970, residency at Ulica Tkáčska 92/11, 984
01 Lučenec – Opatová, Slovak republic, (hereinafter the „Debtor“) we hereby inform you that with the resolution
of the District Court Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/826/2018 dated as of December 18, 2018 the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,
k. s. residency of the office at Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, Slovak republic, mark of trustee S1719 was
appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 28.12.2018.
The bankruptcy proceedings came into effect on 28th December 2018.
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 a v jednom na
súd. 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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after 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 lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.

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

K000710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Palian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Palian, nar.15.07.1977,
trvale bytom Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K000711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Palian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
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 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: Ladislav Palian, nar.15.07.1977, trvale bytom Unionka 1229/40,
960 01 Zvolen v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.:4OdK/1098/2018,
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
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K000712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Palian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Ladislav Palian,
nar.15.07.1977, trvale bytom Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1098/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.238/2018 dňa 11.12.2018. 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-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
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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 Ladislav Palian, born 15.07.1977, Unionka 1229/40, 960 01 Zvolen (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/688/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 238/2018 on 11th of December 2018. 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
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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.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K000713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Voštiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1179/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1179/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Voštiar, nar. 21.02.1984,
trvale bytom Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom 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

K000714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Voštiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1179/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1179/2018
Druh podania:
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: Michal Voštiar, nar. 21.02.1984, trvale bytom Dukelských hrdinov
316/1, 965 01 Žiar nad Hronom v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis.
zn.:2OdK/1179/2018, 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
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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

K000715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobák Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 435 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1958
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/539/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/539/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Zoltán Bobák, nar. 12. 11. 1958, trvale
bytom Hlavná 435, 981 01 Hnúšťa, korešpondenčná adresa: SNP 441, 981 01 Hnúšťa, (ďalej len „Dlžník“), týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ponukové konanie so
speňažením majetku vo vlastníctve dlžníka.
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KOLO: TRETIE
Predmet:
·

Por. č.
1.

Hnuteľný majetok - osobný automobil, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkou
por. č. 1. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 197/2018 pod K076916
dňa 11.10.2018.

Popis
Opel Corsa

VIN číslo
W0L0SBF08W6029599

EČV
RS099BV

Rok výroby
1997

Stav
Poškodené/pojazdné

Súpisová hodnota
300,00 EUR

Súpisová zložka majetku: hnuteľný majetok – osobný automobil
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: oznámenie Dlžníkom v Návrhu na vyhlásenie konkurzu ako aj na úvodnom stretnutí so
Správcom
Lehota: lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponuka musí byť doručená Správcovi najneskôr v posledný deň lehoty.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote podľa tohto oznámenia. Ponuka musí byť vložená do nepriehľadnej, zalepenej
obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE 5OdK/539/2018“. Záujemca – fyzická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca – právnicka osoba je povinná priložiť k
písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu
osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu
je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno
(názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 5OdK/539/2018. Bližšie informácie správca poskytne na
telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
Číslo účtu správcu vedeného v Prima banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465
0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X, Variabilný symbol: 55392018.
V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola v plnom rozsahu uhradená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom kúpna cena musí byť najmenej vo výške 75% súpisovej hodnoty majetku, t. j. 225,00 EUR. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady spojené s vypracovaním zmluvy je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny a taktiež
právo zrušiť ponukové konanie.

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

K000716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Voštiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1984
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.,PhD. Gabriela Muránska Matušková
Sídlo správcu:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1179/2018/S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1179/2018
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: Michal Voštiar, nar.
21.02.1984, trvale bytom Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/1179/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.248/2018 dňa 28.12.2018.
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-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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Michal Voštiar, nar. 21.02.1984, trvale bytom Dukelských hrdinov 316/1, 965 01 Žiar nad Hronom
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Banská Bystrica (District Court), No. 2OdK/1179/2018 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal number 248/2018 on 28th of
December 2018. 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
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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.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K000717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ondrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 204, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1203/2018-12 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1203/2018-12
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci
navrhovateľa: dlžníka Jozef Ondrejkovič, nar. 20. 10. 1962, trvale bytom Lubeník 204, 049 18 Lubeník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil uznesením č. k.: 2OdK/1203/2018-12 konkurz
na majetok dlžníka: Jozef Ondrejkovič, nar. 20. 10. 1962, trvale bytom Lubeník 204, 049 18 Lubeník a
do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. 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 správcovského spisu sp. zn.:
2OdK/1203/2018-12 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Pavel Vrška, 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: 0918 492 782. JUDr.
Pavel Vrška, správca S515
K000718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ondrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 204, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1203/2018-12 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1203/2018-12
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa: dlžníka Jozef Ondrejkovič, nar. 20. 10. 1962,
trvale bytom Lubeník 204, 049 18 Lubeník o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil
uznesením č. k.: 2OdK/1203/2018-12 konkurz na majetok dlžníka Jozef Ondrejkovič, nar. 20. 10. 1962,
trvale bytom Lubeník 204, 049 18 Lubeník a do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr.
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
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účtu: IBAN: SK 92 5200 0000 0000 1760 8944 JUDr. Pavel Vrška, správca S515
K000719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ondrejkovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubeník 204, 049 18 Lubeník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1203/2018-12 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1203/2018-12
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: Jozef
Ondrejkovič, nar. 20. 10. 1962, trvale bytom Lubeník 204, 049 18 Lubeník oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/1203/2018-12 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 Jozef Ondrejkovič, nar.. 20. 10. 1962, trvale bytom Lubeník 204,
049 18 Lubeník hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of
the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2OdK/1203/2018-12 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: JUDr.
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: JUDr. Pavel Vrška so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš, 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 , JUDr. Pavel Vrška, správca S515 JUDr. Pavel Vrška, truste of the
bankrupt
K000720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Botoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakanovce 198, 985 52 Čakanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1079/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1079/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie: Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 990 01
Veľký Krtíš, správca úpadcu Alexander Botoš, nar. 05.03.1978, trvale bytom Čakanovce 198, 985 52
Radzovce oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu v dňoch pondelok-piatok v čase 09:00-12.00 hod a 13.00- 16:00 hod. v kancelárii správcu
na Nám. A.H. Škultétyho č.5, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej
adrese ivanboska@me.com.

K000721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Botoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakanovce 198, 985 52 Čakanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1079/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1079/2018
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: Alexander Botoš, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrup Alexander Botoš, born on
05.03.1978, trvale bytom Čakanovce 198, 985 52 Radzovce 05.03.1978, residing at Čakanovce 198, 985 52 Radzovce, Slovak
oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením Okresného republic hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
súdu Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/1079/2018 zo dňa bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
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27.11.2018 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 232/2018 zo bankrupt by its resolution No.4OdK/1079/2018 dated 27.11.2018 and
dňa 03.12.2018 vyhlásený konkurz úpadcu a zároveň sme boli published in the Commercial bulletin No. 232/2018 dated on 03.12.2018.
ustanovený za správcu úpadcu.
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).
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 settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v the purpose to create such schedule was published in the Commercial
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
takejto 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 BRA).
28 ods. 3 ZKR).
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. 4
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
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 against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 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 settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ signature (§ 29 sec. 1 BRA).
29 ods. 1 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 hereto.
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve 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 of
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 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 period together with his statement. Court will decide whether these petitions
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu should be treated as applications by its resolution without undue delay.
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
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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 in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K000722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Botoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakanovce 198, 985 52 Čakanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1978
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1079/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1079/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/1079/2018 zo dňa 27.11.2018 bola spoločnosť
INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 99001
Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku dlžníka Alexander Botoš, nar. 05.03.1978, trvale bytom Čakanovce
198, 985 52 Radzovce (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke
OV 232/2018 zo dňa 03.12.2018.
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: 5442610001/5600, IBAN: SK24 5600 0000 0054
4261 0001 vedený v peňažnom ústave Prima 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.

K000723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1977
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1155/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1155/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie: Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 990 01
Veľký Krtíš, správca úpadcu Marian Suchý, nar. 18.08.1977, trvale bytom Mesto Banská Štiavnica, 969 01
Banská Štiavnica, adresa na doručovanie Šobov 1409/9, 969 01 Banská Štiavnica oznamuje, že účastníci
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch
pondelok-piatok v čase 09:00-12.00 hod a 13.00- 16:00 hod. v kancelárii správcu na Nám. A.H. Škultétyho č.5,
990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese ivanboska@me.com.

K000724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1977
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1155/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1155/2018
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: Marian Suchý, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrup Marian Suchý, born on 18.08.1977,
18.08.1977, trvale bytom Mesto Banská Štiavnica, 969 01 residing at Mesto Banská Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, delivery
Banská Štiavnica, adresa na doručovanie Šobov 1409/9, 969 address Šobov 1409/9, 969 01 Banská Štiavnica, Slovak republic
01 Banská Štiavnica oznamujem, že bol na majetok úpadcu hereby I inform you, that District Court in Banská Bystrica declared
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as the trustee of the
4OdK/1155/2018 zo dňa 11.12.2018 uverejnenom v Obchodnom bankrupt by its resolution No.4OdK/1155/2018 dated 11.12.2018 and
vestníku č. 243/2018 zo dňa 18.12.2018 vyhlásený konkurz published in the Commercial bulletin No. 243/2018 dated on 18.12.2018.
úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
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).
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 settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v the purpose to create such schedule was published in the Commercial
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
takejto 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 BRA).
28 ods. 3 ZKR).
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. 4
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
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 against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 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 settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ signature (§ 29 sec. 1 BRA).
29 ods. 1 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
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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 hereto.
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve 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 of
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 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 period together with his statement. Court will decide whether these petitions
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu should be treated as applications by its resolution without undue delay.
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
dotknuté osoby (§ 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 in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K000725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Suchý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Štiavnica 1, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1977
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1155/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1155/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/1155/2018 zo dňa 11.12.2018 bola spoločnosť
INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 99001
Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku dlžníka Marian Suchý, nar. 18.08.1977, trvale bytom Mesto Banská
Štiavnica, 969 01 Banská Štiavnica, adresa na doručovanie Šobov 1409/9, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 243/2018 zo dňa 18.12.2018.
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: 5442610001/5600, IBAN: SK24 5600 0000 0054
4261 0001 vedený v peňažnom ústave Prima 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

K000726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Kakur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4642/12, 974 01 Banská Bystrica-Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1985
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1192/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1192/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie: Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 990 01
Veľký Krtíš, správca úpadcu Eduard Kakur, nar. 30.08.1985, trvale bytom Cementárenská cesta 4642/12, 974
01 Banská Bystrica-Senica oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok-piatok v čase 09:00-12.00 hod a 13.00- 16:00 hod.
v kancelárii správcu na Nám. A.H. Škultétyho č.5, 990 01 Veľký Krtíš, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení
sa na elektronickej adrese ivanboska@me.com.

K000727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Kakur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4642/12, 974 01 Banská Bystrica-Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1985
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1192/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1192/2018
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: Eduard Kakur, nar. 29.05.2000 as the trustee of bankrup Eduard Kakur, born on 30.08.1985,
30.08.1985, trvale bytom Cementárenská cesta 4642/12, 974 residing at Cementárenská cesta 4642/12, 974 01 Banská Bystrica01 Banská Bystrica-Senica oznamujem, že bol na majetok Senica, Slovak republic hereby I inform you, that District Court in Banská
úpadcu Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as
4OdK/1192/2018 zo dňa 18.12.2018 uverejnenom v Obchodnom the trustee of the bankrupt by its resolution No.4OdK/1192/2018 dated
vestníku č. 247/2018 zo dňa 27.12.2018 vyhlásený konkurz 18.12.2018 and published in the Commercial bulletin No. 247/2018 dated on
úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
27.12.2018.
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).
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 settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo included into the schedule of the general bankruptcy assets, provided that
všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v the purpose to create such schedule was published in the Commercial
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will
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takejto 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 BRA).
28 ods. 3 ZKR).
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. 4
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR)
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 against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will
ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 sec. 8
uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 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 settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ signature (§ 29 sec. 1 BRA).
29 ods. 1 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 hereto.
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve 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 of
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území 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 period together with his statement. Court will decide whether these petitions
ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu should be treated as applications by its resolution without undue delay.
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Court will deliver court´s resolution to the trustee, trustee will notify the
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
dotknuté osoby (§ 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 in EU member states other than the Slovak Republic according to the
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.

K000728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Kakur
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 4642/12, 974 01 Banská Bystrica-Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1985
Obchodné meno správcu:
INWORX k.s.
Sídlo správcu:
A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1192/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1192/2018
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn.: 4OdK/1192/2018 zo dňa 18.12.2018 bola spoločnosť
INWORX k.s., IČO: 51 745 917, značka správcu: S1895, so sídlom kancelárie Nám. A.H. Škultétyho č. 5, 99001
Veľký Krtíš ustanovená za správcu majetku dlžníka Eduard Kakur, nar. 30.08.1985, trvale bytom Cementárenská
cesta 4642/12, 974 01 Banská Bystrica-Senica (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR v čiastke OV 247/2018 zo dňa 27.12.2018.
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: 5442610001/5600, IBAN: SK24 5600 0000 0054
4261 0001 vedený v peňažnom ústave Prima 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.

K000729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hangurbadžo Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 295 / 38, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1980
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/743/2018 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/743/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Robert Hangurbadžo, nar.: 27.03.1980,
trvale bytom Petzvalova 295/38, 059 01 Spišská Belá, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5OdK/743/2018, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou počas stránkových hodín v pondelok až piatok v čase od 8.00 –12.00, 13.00-15.00 hod. po
predchádzajúcej dohode so správcom.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na tel.:
057 4421064.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K000730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Chammout
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Požiarnická 16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/627/2018 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/627/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka Michal Chammout, nar. 08.03.1975, trvale bytom: Požiarnická
16, 080 01 Prešov, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, tel.: 054/474 6272
email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp. zn.:
2OdK/627/2018, 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 speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

Kolo: Druhé

Predmet: Súpisová zložka č. 1 súpisu konkurznej podstaty, Iná majetková hodnota - 100% obchodný podiel v
obchodnej spoločnosti Solaris, s.r.o., so sídlom: Požiarnicka 16, 080 01 Prešov, IČO: 36 391 026, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č: 18427/P, ktorý obchodný podiel predstavuje
majetkovú hodnotu v celkovej výške 6.640,- Eur. Súpisová hodnota 6.640,- Eur.

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 2. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. Ponuka,
ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.

Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 2OdK/627/2018 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu kancelárie správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.

Náležitosti ponuky:

- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,

- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
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- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,

- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),

- presné označenie súpisových zložiek,

- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,

- doklad, že záujemca zaplatil na účet úpadcu zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet úpadcu najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,

- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.

Poučenie správcu: 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. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.

JUDr. Jozef Jaroščák, ml., - správca

K000731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Karala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 153, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1973
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák, ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/661/2018 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/661/2018
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. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Zdenek Karala, nar. 20.11.1973, Ladomirová 153, 090 03
Ladomirová, sp. zn.: 2OdK/661/2018, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz
končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K000732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubčáková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pánska 93/6, 094 02 Kvakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1963
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/275/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/275/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie: 1. kola ponukového konania v zmysle § 167 n a 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (Ďalej len
""ZKR).
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122 ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca dlžníka – Helena Jakubčáková, nar.: 17.01.1963, Pánska 93/6, 094 02 Kvakovce (ďalej len "Dlžník") v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/275/2018 v súlade s ust. § 167 n a
167p ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 239/2018 dňa 12.12.2018 - 1.kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku menšej hodnoty Dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmet ponukového konania
- nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 226, okres Vranov nad Topľou, obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad
Ondavou vedenú v súpise všeobecnej podstaty Dlžníka zverejneného v OV č. 239/18 zo dňa 12.12.2018.
V stanovenej lehote bola doručená do kancelárie správcu ponuka jediného záujemcu a to Slovak Estate s.r.o. –
ponúknutá cena 703,33,- €.
Správca konštatuje, že ponuka spĺňa náležitosti uvedené v OV č. 239/2018 zo dňa 12.12.2018 spolu s
Podrobnými podmienkami ponukového konania, ktoré boli zaslané záujemcovi a vyhodnotil ju ako ponuku
záujemcu, ktorý uspel a to záujemcu spoločnosti Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 50 050
907.
V Prešove, 28.12.2018
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K000733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takáčová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Krasku 216/15, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/714/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/714/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Lucia Takáčová, nar.:16.07.1980, trvale bytom: Ivana
Krasku 216/15,059 21 Svit, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 10.12.2018, sp. zn.:
5OdK/714/2018, týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je verejne
dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu v pracovných
dňoch v čase od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť emailom: prawowilde@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 051/7711687.

JUDr. Stela Wildeová, správca

K000734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bombarová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Wildeová
Sídlo správcu:
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/724/2018 S849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/724/2018

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

JUDr. Stela Wildeová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Bombarová, nar.:24.09.1987, bytom:
Ludvíka Svobodu 3783/79, 058 01 Poprad, ustanovená uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 12.12.2018,
sp. zn.: 2OdK/724/2018, týmto oznamuje, že podateľňa kancelárie na ulici Konštantínovej č. 6 v Prešove je
verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadnutie do správcovského spisu
v pracovných dňoch v čase od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. Termín je potrebné
vopred dohodnúť e-mailom: prawowilde@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 051/7711687.

JUDr. Stela Wildeová, správca

K000735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Džurban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 162, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/734/2018 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/734/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel. č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K000736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Džurban
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 162, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/734/2018 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/734/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 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; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
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. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K000737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Godla
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 4/180, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/631/2018 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/631/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Miroslav Godla, nar. 06.03.1975, trvale bytom
Chmiňany 180/4, 082 33 Chminianska Nová Ves, vec vedená na Okresnom súde Prešov pod č. k. sp. zn.
5OdK/631/2018,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom
znení (ďalej len ZKR), oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka Miroslav Godla, nar. 06.03.1975, trvale bytom Chmiňany 180/4, 082 33 Chminianska
Nová Ves končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
V Prešove, dňa 28.12.2018
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K000738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katriňák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stavencom 413 / 60, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Na hradbách 5, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/644/2018 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/644/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn. 5OdK/644/2018 zo dňa 02.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ján Katriňák, nar.: 07.07.1978, trvale bytom Pod Stavencom 413/60, 094 34 Bystré, podnikajúci
pod obchodným menom Ján Katriňák - KASTAV, s miestom podnikania 094 34 Bystré 413, IČO: 40 554
031 (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 216/2018 dňa 09.11.2018.
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
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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 Katriňák, nar.: 07.07.1978, trvale bytom Pod Stavencom
413/60, 094 34 Bystré, podnikajúci pod obchodným menom Ján Katriňák - KASTAV, s miestom podnikania 094
34 Bystré 413, IČO: 40 554 031, končí.

V Bardejove, dňa 28.12.2018

JUDr. Miroslav Ondrušek, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Katriňák

K000739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Daňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 502, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/105/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/105/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu
V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Milan Daňo, nar. 02.09.1984,
bytom Čaklov 502, 094 35 pošta Soľ, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 20.03.2018 pod sp. zn.
5OdK/105/2018 končí, keďže konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Prešove dňa 28.12.2018
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
správca

K000740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 38, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1949
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/557/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/557/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca iTRUSTee Resturcturing, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov týmto ako
správca dlžníka: Miroslav Špala, nar.: 01.09.1949, Sládkovičova 38, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“),
oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 240/2018 zo dňa
13.12.2018; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K000741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Gilden
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 156/105A, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/592/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/592/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca dlžníka: Tomáš Gilden, nar.: 20.03.1981, trvale bytom Osloboditeľov 156/105A,
059 34 Spišská Teplica, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Gilden TOMSTAV, s miestom podnikania
Tajovského 2606/13, 058 01 Poprad, IČO: 35 416 041, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že z
dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V
zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZKR, sa uverejnením tohto Oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz
zrušuje. V zmysle ust. § 167v ods. 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. (Ing. Marta Prigancová, správca)

K000742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Olexáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 59/17, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/727/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/727/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Jana Olexáková, nar.: 15.02.1980, trvale bytom Hviezdoslavova
59/17, 059 21 Svit, týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Deň zapísania majetku: 28.12.2018
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K000743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Vaňková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Bystrá 95, 090 05 Krajná Bystrá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1980
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca iTRUSTee Resturcturing, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov týmto ako
správca dlžníka: Anna Vaňková, nar. 28.09.1980, Krajná Bystrá 95, 090 05 Krajná Bystrá (ďalej aj ako len
„Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze
a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom
majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 239/2018 zo dňa 12.12.2018; správca
týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČI,
nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca
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K000744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/702/2018 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/702/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Milan Cina, nar.: 07.02.1979, trvale bytom 090 03 Ladomirová
155, týmto v súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty majetku:
Súpisová zložka poradové číslo: 1.
Typ súpisovej položky majetku: Peňažná pohľadávka
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu.
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur
Deň zapísania majetku: 28.12.2018
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K000745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Pavlišin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 287/26, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniakova
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2015 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty.

V súlade s ust. § 101 ZKR týmto predkladám, v konkurznej veci úpadcu: Štefan Pavlišin, nar.
08.01.1986, bytom Janka Kráľa287/26, 064 01 Stará Ľubovňa( ďalej len „úpadca“), nasledovný návrh konečného
rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.

1. Všeobecná časť

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09.03.2015, sp. zn. 2K/6/2015, bol na majetok úpadcu vyhlásený
konkurz. Do funkcie správcu bola ustanovení JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie: Sovietskych
hrdinov 200/33,089 01 Svidník. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 13.03.2015 v Obchodnom vestníku SR č
50/2015.

A. Popis konkurznej podstaty a jej speňaženia:
Konkurznú podstatu úpadcu tvorí všeobecná podstata.
Všeobecná podstata pozostáva :

a) zabezpečené finančné prostriedky ......................................................................... 2235,89 eur

( finančný príspevok dlžníka vo výške 2186,12 eur + 49,77 eur vkladná knižka).
b) bankové úroky................................................................................................................ 0,02 eur

Speňaženie všeobecnej podstaty celkom:.......................................................................2235,91 eur

c) nevyčerpaná časť preddavku ........................................................................................663,88 eur
Celkom:
2899,79 eur

B. Pohľadávky proti podstate celkom:.............................................................................1086,84 eur
pohľadávky proti všeobecnej podstate v nasledovnom členení :
-poštovné..................................................................................................................
-bankové poplatky ...................................................................................................

23,25 eur
140,00 eur

-paušálna odmena správcu............................................................. ..........................

796,66 eur

- poplatky za bankové inf.........................................................................................

24,00 eur

- cestovné..................................................................................................................

102,93 eur

2.

Rozvrhová časť

Celková výška speňaženia všeobecnej podstaty:

2235,91 eur

Po odpočítaní:
Náklady proti podstate celkom:

1086,84 eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty celkom:

1149,07 eur

Nevyčerpaná časť preddavku:

+ 663,88 eur

Celkom:

1812,95 eur

Do návrhu konečného rozvrhu sú taktiež zahrnuté nasledovné neuhradené pohľadávky proti podstate priradené
k všeobecnej podstate, ktoré budú uhradené v rámci realizácie konečného rozvrhu:
- súdny poplatok za konkurzné konanie vo výške podľa položky č.5, písm. c)sadzobníka súdnych poplatkov
v spojitosti s ust. §7 ods.11 zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkov v znení neskorších predpisov, t.j. 0,2% zo
sumy 1149,07 eur = 2,30 eur,
-odmena správcu z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty podľa § 20 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v celkovej
výške 13,79 eur s DPH ( 1% zo sumy 1149,07 eur + DPH),
-predpokladané hotové výdavky správcu vo výške 5,50 eur,
-predpokladané bankové poplatky vo výške 7,00 eur.

suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov všeobecnej podstaty podľa priloženého rozvrhu: 1784,36 €

Poradové
číslo
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
Celkom

Suma
prihlásenej Suma
zistenej Čistá
výška
pohľadávky
pohľadávky
uspokojenia
Barovjan Dávid, Duklianskych hrdinov 318/24, 064 01
4088,02€
4088,02 €
63,13 €
Stará Ľubovňa,
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
430,84 €
430,84 €
6,66 €
Bratislava 1
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99
Bratislava ( SR DÚ Prešov)
39 677,01 €
39 677,01 €
612,79 €
VERITEĽ (obchodné meno, IČO)

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29.
400,62 €
augusta 8-10, 813 63 Bratislava

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
1945,91€
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
Vaščaková Jana, Vsetínska 10, 064 01 Strá Ľubovňa
5303,49€
Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina 8513,94€
Róbert Michal, Pribinova 23, Smižany
47050,75€
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
6219,42€
SR- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
2179,50€
Bratislava
115 809,50 €

400,62 €

6,19 €

1945,91€

30,05 €

5303,49 €
8240,83€
47050,75€
6219,42€

81,90 €
127,28 €
726,66 €
96,05 €

2179,50€

33,65 €

115 536,39€

1784,36 €

V súlade s ust. § 101 ods. 1 ZKR správca týmto určuje 30-dňovú lehotu na schválenie vyššie uvedeného návrhu
konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty úpadcu, ktorá začne plynúť od zverejnenia
návrhu konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.

Podľa § 98 ods.3 ZKR môže zástupca veriteľov v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu schváliť
alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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__________________________
JUDr. Marta Maruniaková
správca

K000746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tovarné 199, 094 01 Tovarné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/667/2018 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/667/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1:
Hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo zn. DAEWOO Lanos, VIN: KLATF69YEWB198341, EČV: VT866BE,
rok výroby: 1998, počet najazdených kilometrov: 170 000km; červená metalíza; stav: pojazdné.
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 500,-- Eur
Súpisová zložka majetku č. 2:
Hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo zn. DAEWOO Espero, VIN: KLAJF19V1VB182833, EČV: VT951AC,
rok výroby: 1998, počet najazdených kilometrov: 180 000km; modrá metalíza; stav: nepojazdné (porucha
motorickej časti).
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 400,-- Eur.
V Prešove, dňa 28.12.2018
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K000747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2k/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu IE group, a.s. “v konkurze“, so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36
518 531, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10505/P, JUDr. Jozef
Beňo, PhD., kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj pohľadávok tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MSSR č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016
pod zn. K022835. Predmet speňaženia bol Správcom preradený zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do
súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty bolo
zverejnené dňa 01.02.2017 Obchodnom vestníku MS SR č. 22/2017 pod zn. K002308.
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:

a)
Záujemcovia o kúpu pohľadávok z obchodného styku doručia svoje písomné ponuky v obálke s
označením "Konkurz 2K/9/2016 PONUKA POHĽADÁVKY ČR a SR - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 15 dní od
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Špecifikáciu ponúkaných pohľadávok je možné obdŕžať priamo v kancelárii správcu konkurznej podstaty
po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na telefónnom čísle 0905 412 240 v lehote 15 dní
od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
e)
Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní
týchto podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní.
Pre účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
f)
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Otváranie obálok s písomnými
ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
zabezpečeného veriteľa.
g)
Správca je so súhlasom zabezpečeného veriteľa oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie
alebo odmietnutie ponuky podlieha schváleniu zabezpečeného veriteľa, ktorý rozhodne na základe návrhu
správcu.

Číslo
2
4
6
7
8
11
12
18
19
5
20

Dlžník
CASSOFIN a.s.
Culligan Slovakia s.r.o.
Daňový úrad
Ďuriš Martin
EI Group, a.s.
Environ Servis s.r.o.
Environ Servis s.r.o.
IEI-ID, a.s.
Istromont, s.r.o.
CZ Mont, s.r.o.
IstroMoravia

Krajina
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Česká republika
Česká republika

Hodnota (v EUR)
818,20
6 894,00
184 289,95
340,00
1 200,00
11 622,18
341 880,34
1 920,00
2 524,12
558,81
629 416,63

Podstata
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
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21
22
25
26
27
28
29
33
40
43
45
46
48
36

Jozef Kováč, obchodno-dopravné služby
Kaucia za nájom - pob. Košice
Paula Nezbedová
Poisťovňa
Poliak Gustáv - Slovak Energy
Robert Čík
SIEMENS, s.r.o.
Stát - Česko
TEKO
Uniqa
Vas archív
Veľvyslanectvo SR
Zapožičanie el.ovládače park.rampy
Stavoprojekting

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Česká republika
Česká republika
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko

79,67
2 369,65
1 000,00
456 093,78
3 784,00
976,19
231 391,34
236,68
3 745 532,81
429,72
94,46
1 000,00
99,39
54,00

Deň vydania: 03.01.2019
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB

IBESE

K000748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu IE group, a.s. “v konkurze“, so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36
518 531, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10505/P, JUDr. Jozef
Beňo, PhD., kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj pohľadávok tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MSSR č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016
pod zn. K022835. Predmet speňaženia bol Správcom preradený zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do
súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty bolo
zverejnené dňa 01.02.2017 Obchodnom vestníku MS SR č. 22/2017 pod zn. K002308.

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:

a)
Záujemcovia o kúpu pohľadávok z obchodného styku doručia svoje písomné ponuky v obálke s
označením "Konkurz 2K/9/2016 PONUKA POHĽADÁVKY MIMO EÚ - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 15 dní od
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d)
Špecifikáciu ponúkaných pohľadávok je možné obdržať priamo v kancelárii správcu konkurznej podstaty
po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na telefónnom čísle 0905 412 240 v lehote 15 dní
od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
e)
Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní
týchto podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní.
Pre účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
f)
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Otváranie obálok s písomnými
ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
zabezpečeného veriteľa.
g)
Správca je so súhlasom zabezpečeného veriteľa oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie
alebo odmietnutie ponuky podlieha schváleniu zabezpečeného veriteľa, ktorý rozhodne na základe návrhu
správcu.

Číslo
1
3
9
10
13
14
15
16
23
30
37
47

Dlžník
Bresson Nigéria
Clyde Bergemann Bachmann Inc.
EPC Dubai
EPC Dubai
EPC Pakistan
Fauji Fertilizer FFBL
Global BIO Power Ltd.
Global Infrastructure Engineering
Nijeryia EPC Limited
Sin GAZ
Stock Equipment Company
YANAI LTD

Krajina
Nigéria
Spojené štáty Americké
Spojené arabské emiráty
Spojené arabské emiráty
Pakistan
Pakistan
Izrael
Nigéria
Nigéria
Rusko
Spojené štáty Americké

Hodnota (v EUR)
493 687,88
69 419,56
84 580,54
128 865,73
27 570,31
18 739,90
4 978,00
14 000,00
7 383,82
12 610,75
342,00
11 292,72

Podstata
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB

Projekt
MAGBORO Power Plant
Korangi 2 Power Plant

Karachi

IBESE

K000749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu IE group, a.s. “v konkurze“, so sídlom Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 36
518 531, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10505/P, JUDr. Jozef
Beňo, PhD., kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu v zmysle ust. § 84 a nasl. zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje vyhlásenie ponukového konania na odpredaj pohľadávok tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku MSSR č. 192/2016 zo dňa 06.10.2016
pod zn. K022835. Predmet speňaženia bol Správcom preradený zo súpisu majetku všeobecnej podstaty do
súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31320155,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty bolo
zverejnené dňa 01.02.2017 Obchodnom vestníku MS SR č. 22/2017 pod zn. K002308.

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

331

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:

a)
Záujemcovia o kúpu pohľadávok z obchodného styku doručia svoje písomné ponuky v obálke s
označením "Konkurz 2K/9/2016 PONUKA POHĽADÁVKY EÚ - NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca, Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, najneskôr do 15 dní od zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
b)
Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z
ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. právnická osoba, v ktorej má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť.
c)
Záujemcovia o kúpu predložia spolu s ponukou svoje identifikačné údaje - v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, právnické
osoby predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
d)
Špecifikáciu ponúkaných pohľadávok je možné obdržať priamo v kancelárii správcu konkurznej podstaty
po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej podstaty na telefónnom čísle 0905 412 240 v lehote 15 dní
od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
e)
Správca je oprávnený stanoviť ďalšie vhodné podmienky pre účasť v ponukovom konaní. Pri určovaní
týchto podmienok bude postupovať tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu účasti na ponukovom konaní.
Pre účasť na ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
f)
Výsledok ponukového konania bude písomne oznámený do desiatich dní po vyhodnotení cenových ponúk.
O výsledkoch oboznámenia sa s ponukami spíše správca úradný záznam. Otváranie obálok s písomnými
ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk za prítomnosti
zabezpečeného veriteľa.
g)
Správca je so súhlasom zabezpečeného veriteľa oprávnený odmietnuť každú predloženú ponuku. Prijatie
alebo odmietnutie ponuky podlieha schváleniu zabezpečeného veriteľa, ktorý rozhodne na základe návrhu
správcu.
Číslo
17
24
31
32
34
35
41
42
44

Dlžník
IDS Energy Piping
Nuovo Pignone Spa
Stát - Anglie
Stát - Belgicko
Stát - Holandsko
Stát - Rakúsko
Thermodyn
Thermodyn
VAPOR Finland

Krajina
Nemecko
Taliansko
Anglicko
Belgicko
Holandsko
Rakúsko
Francúzsko
Francúzsko
Fínsko

Hodnota (v EUR)
11 739,00
1 272 855,00
233,68
374,27
2 092,65
476,16
187 000,00
616 790,12
83 177,83

Podstata
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB
VÚB

Projekt
Opera Koln
Korangi Pakistan

Korangi Pakistan
Korangi Pakistan
Cherepovets Russian federation

K000750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuchaňová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/723/2018 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/723/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo veci konania o oddlžení konkurzom vedenom na majetok vyššie označeného dlžníka, možno do
správcovského spisu nahliadať v priestoroch správcovskej kancelárie správkyne:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné sa vopred objednať na t.č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou
správou zaslanou na: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk
Prešov, dňa 28.12.2018

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K000751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuchaňová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/723/2018 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/723/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 ZKR a § 32 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o oddlžení
konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bol pripísaný preddavok na trovy konania o návrhu na popretie prihlásenej pohľadávky vo výške 2 % zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
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. Zo zložených 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.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 28.12.2018

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K000752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuchaňová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/723/2018 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/723/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/848, ako správkyňa majetku dlžníka:
AnnaŠuchaňová, nar. 20.08.1974, bytom Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/723/2018 zo dňa 12.12.2018,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 244/2018 zo dňa 19.12.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka
sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správkyni na
adresu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika k sp. zn.
2OdK/723/2018. Ak veriteľ doručí správkyni prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na ňu 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. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje ani 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 nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Tlačivo prihlášok je dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Prešov, 28.12.2018 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

Invitation to lodge a claim to foreign creditors
In accordance with the Regulation (EU) of the EP and of the Council No. 2015/848 on insolvency proceeding, as
the bankruptcy trustee of Mrs. Anna Šuchaňová, born 20.08.1974, address: Tatranská 65, 059 91 Veľký Slavkov,
Slovak republic (hereinafer „bankrupt“), I am obliged to inform you that with the Decision of the District court in
Prešov No. 2OdK/723/2018 issued on 12th of December 2018 published in the Commercial Journal No. 244/2018
on 19th of December 2018, bankruptcy was declared on bankrupt´s estate. According to Act No. 7/2005 Coll. on
bankruptcy and restructuralization, the creditors of the bankrupt have to lodge their claims within the period of 45
days beginning one day after he day of declaration of bankruptcy procedure in Commercial Journal, in one deed
delivered to the appointed bankruptcy trustee on the address: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa (bankruptcy
trustee), Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika (Slovak republic) to No. 2OdK/723/2018. The claim has
to be lodged on the registration form which has to be filled in properly. Registration form not delivered in the
legally prescribed time, shall be considered as valid claim, but such creditors can not exercise their voting and
other rights attachment to the claims. Creditors with secured claims shall in time and properly claim their securities
within the basic 45 days period since declaration of bankruptcy, otherwise securities lapse. Proper secured claim
shall be lodged in registration form delivered in one deed to bankrupcy trustee, otherwise securities lapse.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of the certain future condition or creditors
who have a claim against another person other than the bankrupt, on the condition that the bankrupt´s estate is
object of the security of the claim, lodge their claim equally. The claim has to be lodged on the registration form
which has to be filled in properly, otherwise these claims shall not be considered as claims in bankruptcy and
registration form shall be ignored. The creditor must fill in the registration form of his claim information as follows:
his name, surname, address of his domicile or his seat of the creditor and of the bankrupt, the legal cause of
claim, ranking of the satisfaction of the claim from bankruptcy´s genereal estate, total amount of claim and
signature of creditor on regisration form. Creditors with secured claims shall fill in the registration form with
information about secured amount, kind and order of their security right, object to which the security right is tied
and legal cause of it. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims are dependent on
fulfillment of certain conditions lodge their claims equally with stating the condition on which a claim is dependent,
in registration form. The total amount of claim shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interest. The claim has to be filed in euros. If the claim is lodged in another currency, amount of the claim shall
be determined by bankruptcy truste according to the reference Exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central bank or National Bank of Slovakia. If the claim is filed in the currency which
reference Exchange rate is not stated or announced by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the
amount of claim shall be determined by bankruptcy truste in accordance with Professional dilligence. Documents
proving information provided in the registration form shall be attached to it. In the case a nonfinancial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of such a claim shall be attached to registration form, otherwise these
claims shall not be considered valid and such registration form shall be ignored. A creditor who has duty to draw
up accounts shall provide a statement that the claim lodged with the bankruptcy trustee is accounted in creditors´
accountancy, the scope in which the claim is accounted or reasons why the claim is not accounted at all. In the
case a creditor does not have a domicile, seat or an address of a branch office in the Slovak republic, he has to
appoint a representative with address or seat in the Slovak republic, otherwie delivery to such a creditor shall be
executed only via publishng in the Commercial Journal. Registration form once delivered to bankruptcy trustee
shall not be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors whose seat of office and residence
is unknown from the documents provided by the bankrupt.
Registration
forms
restrukturalizacia.aspx.
Prešov, 28.12.2018

are

available

on:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-

JUDr. Ľuba Berezňaninová, Bankruptcy Trustee

K000753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Jozef Šiba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 445/1, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/737/2018 - S 786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/737/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v konkurze dlžníka: Bc. Jozef Šiba, Budovateľská 445/1, 086 33 Zborov o z n a m u j e , že veritelia a
iné oprávnené osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Jarkova 89 Prešov,
počas pracovných dní - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 hod. a 13 00 - 15 00 hod. Konkrétny termín nahliadnutia
do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na č.t.: 0903021980.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K000754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gruška Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okrajová 1372 / 20, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1951
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. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/527/2018 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/527/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci vyhlasuje v zmysle ustanovenia §
167q odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 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“) tretie
kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Predmet: Súbor majetku – súpisové zložky majetku dlžníka č. 2, č. 3 a č. 4 súpisu konkurznej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 224/2018 dňa 21.11.2018, K089510. Lehota na predkladanie
ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie
podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra 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: SK18 0900 0000 0004 9434 9412.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese zoldosova.anna@gmail.com. Správca
poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K000755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mata Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 479 / 58, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/426/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/426/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Ernest Mata, nar. 08.08.1963, bytom Železiarenská 479/58, 040 15 Košice –
Šaca, zverejnené v OV č. 203/2018 zo dňa 19.10.2018, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nemá majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K000756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajňak Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrhov 39, 049 44 Hrhov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/410/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/410/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Tomáš Krajňak, nar. 17.04.1992, bytom Hrhov 39, 049 44 Hrhov, zverejnené
v OV č. 195/2018 zo dňa 09.10.2018, 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

K000757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harabin Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.Jilemnického 2353 / 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/33/2018 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/33/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
JUDr.Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, ako správca dlžníka: Marcel
Harabin, nar.30.10.1979, bytom Jilemnického 5/5, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika v zmysle ust. §
167u ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok a zoznam nákladov konkurzu a zároveň oznamuje svoj
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov. Súčasne
uvádzam, že neevidujem žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
Podľa § 167l ods.1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 28.12.2018
JUDr.Juraj Špirko-správca

K000758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Prevužňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Užhorodská 1036/9, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.2

Popis nehnuteľnej veci : Osobné motorové vozidlo, Škoda Fabia Combi 1.2 12V Classic
EČ : KE129GH
Rok výroby, Dátum prvej evidencie : 2005
VIN : TMBJY16Y054193220
Farba : červená metalíza
Stav opotrebovateľnosti : značne opotrebované, nepojazdné
Súpisová hodnota majetku : 159,00 EUR
Dôvod zapísania majetku: výlučné vlastníctvo úpadcu
Deň zapísania majetku : 17.12.2018
Ďalšie údaje : súpisová hodnota určená podľa vypracovaného znaleckého posudku

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU, Číslo zápisu: č.3

Popis nehnuteľnej veci : nákladný príves za osobný automobil, PONGRATZ GPA 200 U
EČ : KE-713YE
Rok výroby, Dátum prvej evidencie : 11.06.2004
VIN : U5GV0750241018849
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Farba : šedá
Stav opotrebovateľnosti : značne opotrebované
Súpisová hodnota majetku : 57,00 EUR
Dôvod zapísania majetku: výlučné vlastníctvo úpadcu
Deň zapísania majetku : 17.12.2018
Ďalšie údaje : súpisová hodnota určená podľa vypracovaného znaleckého posudku

K000759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nova Energia a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jantárová 30, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 958 335
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/18/2018 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/18/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26K/18/2018
Úpadca: Nova Energia a.s., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 958 335
Deň konania prvého zasadnutia veriteľského výboru: 27.12.2018 o 13:30 hod.
Miesto konania: kancelária správcu podstaty, ul. Holubyho 12, Košice
Zvolávateľ: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty
Prítomní:
členovia veriteľského výboru:
Veriteľ č. 1-8 – Almorah Consulting Ltd. – v zastúpení Líška & Partners s.r.o. na základe plnomocenstva zo dňa
19.10.2018 – prítomný JUDr. Ján Líška, konateľ
Veriteľ č. 10 – Big Bite Digital Limited – v zastúpení Mgr. Lívia Bicáková – na základe substitučného
splnomocnenia zo dňa 20.12.2018
Veriteľ č. 11 – Dražobná a finančná spoločnosť s.r.o. – v zastúpení Marek Bajtoš, konateľ
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., Holubyho 12, 040 01 Košice, správca podstaty
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Priebeh prvého zasadnutia veriteľského výboru:
K bodu programu č. 1: Otvorenie
Prvé zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca podstaty. Správca skonštatoval, že zasadnutie veriteľského
výboru bolo zvolané v súlade s § 38 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) na deň 27.12.2018 o 13:30 hod. v kancelárii
správcu Holubyho 12, Košice a v zmysle § 38 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru.
K bodu programu č. 2: Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca prítomným členom veriteľského výboru navrhol (na základe návrhu veriteľov) za predsedu veriteľského
výboru zvoliť veriteľa Big Bite Digital Limited a vyzval prítomných, či majú iné návrhy na predsedu veriteľského
výboru. Prítomní členovia súhlasili s návrhom správcu na predsedu veriteľského výboru. Následne bolo vykonané
hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor za svojho predsedu zvolil veriteľa Big Bite Digital Limited.
Za uznesenie hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru.
K bodu programu č. 3: Záver
Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných
odôvodnených námietok proti uzneseniam prijatým na dnešnom zasadnutí veriteľského výboru. Členovia
veriteľského výboru námietky proti uzneseniam nevzniesli.
Záverom predseda veriteľského výboru uviedol, že bol vyčerpaný program zasadnutia veriteľského výboru
a zasadnutie ukončil o 13:45 hod.
V Košiciach dňa 27.12.2018
Big Bite Digital Limited – v zastúpení Mgr. Lívia Bicáková, predseda veriteľského výboru
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca podstaty

K000760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farbarová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Parková 271/58, 044 17 Slanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1987
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/443/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/443/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, správca dlžníka Jana Farbarová, nar. 11.12.1987, bytom Parková 271/58, 044 17 Slanec, v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka
na osobnom stretnutí dňa 08.11.2018, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K000761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Chrobáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1035/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/510/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/510/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Mária Chrobáková, nar. 24.02.1962, Moyzesova 1035/32, 040 01 Košice, vedenom
pod č. k. 31OdK/510/2018 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch
v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga, advokát, správca KP,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail igor.varga@trenet.sk.
JUDr. Igor Varga,
správca KP

K000762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Chrobáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1035/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/510/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/510/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Mária Chrobáková, nar. 24.02.1962,
Moyzesova 1035/32, 040 01 Košice podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom pod č.
k. 31OdK/510/2018 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:

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

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K000763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Chrobáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 1035/32, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/510/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/510/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Mária Chrobáková, nar. 24.02.1962,
Moyzesova 1035/32, 040 01 Košice podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom pod č.
k. 31OdK/510/2018 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

žiadny majetok

V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP
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K000764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meďanský Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Benadova 907 / 27, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/269/2018 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/269/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Juraj Špirko, správca so sídlom kancelárie Nerudova 6, 040 01 Košice, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Alexander Meďanský, nar. 09.02.1980, bytom Benadova 907/27, 040 22 Košice týmto oznamuje, že
podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom ako aj podľa preskúmania majetku dlžníka vykonaného správcom
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len "Zákon"), dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe týchto
skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.
JUDr.Juraj Špirko-správca

K000765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pitoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/512/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/512/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/512/2018 zo dňa 18.12.2018, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 248/2018 zo dňa 28.12.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: František Pitoňák, nar.
14.06.1971, bytom: P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves a zároveň do funkcie správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Juraj BIROŠ, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice.
Podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z.
o správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 26OdK/512/2018 možno nahliadať na adrese
kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu so správcom: 055/6226252, mobil:
0905647948, e-mail: biros@atknet.sk.

V Košiciach, 28.12.2018
JUDr. Juraj Biroš, 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

343

Obchodný vestník 2/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.01.2019

K000766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pitoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/512/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/512/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Juraj BIROŠ, správca dlžníka: František Pitoňák, nar. 14.06.1971, bytom: P. Jilemnického 2415/6, 052 01
Spišská Nová Ves, sp. zn. 26OdK/512/2018, oznamuje, že v v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžno
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možné zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Číslo bankového účtu IBAN SK41 1100 0000 0029 2883 4159, vedený v Tatrabanke a.s.
Výška kaucie: 350,00 Eur
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
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, 28.12.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca

K000767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Pitoňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/512/2018 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/512/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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26OdK/512/2018
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 dlžníka:
František Pitoňák, nar. 14.06.1971, bytom P. Jilemnického 2415/6, 052 01 Spišská Nová Ves (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/512/2018 zo dňa 18.12.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
248/2018 dňa 28.12.2018.
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. Juraj Biroš,
Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 26OdK/512/2018. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor František Pitoňák, born on 14.06.1971, adress P. Jilemnického 2415/6, 052 01
Spišská Nová Ves, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with
the resolution of the District Court Košice I, No. 26OdK/512/2018 dated on 18th of December 2018 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. 248/2018 on 28th of December 2018.
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. Juraj Biroš, Rázusova 1, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No. 26OdK/512/2018. 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
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right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.

V Košiciach, dňa 28.12.2018
JUDr. Juraj Biroš, správca/trustee

K000768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagirov Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 787 / 63, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/446/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/446/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Do zoznamu prihlásených pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, konajúceho na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočky zahraničnej
banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO 47 258 713, prihlásené prihláškami č. 1 a 2 zo dňa
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14.12.2018 v celkovej sume 908,02 €. Prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.
V Košiciach, 28.12.2018
JUDr. Vladimír Pavlov, správca

K000769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bagirov Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 787 / 63, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/446/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/446/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 26OdK/446/2018 zo dňa 25.10.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 211/2018 dňa 2.11.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Juraja
Bagirova, narodeného 20.10.1980, trvalo bytom Krosnianska 63, 40 22 Košice – Dargovských hrdinov,
podnikajúceho pod obchodným menom: Juraj Bagirov – Sophia, s miestom podnikania: Krosnianska 63, 040 22
Košice – Dargovských hrdinov, IČO 47 191 660 a zároveň do funkcie správcu podstaty bol ustanovený JUDr.
Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh. Uznesenie o vyhlásení konkurzu
nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2018.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložil konkurznému súdu prvú
podrobnú správu o priebehu konkurzu a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyjadrenia úpadcu zo dňa 7.12.2018, ako aj ďalších šetrení som nezistil žiaden majetok úpadcu
okrem v Obchodnom vestníku číslo 214/2018 zverejneného súpisu všeobecnej podstaty, a to jednej súpisovej
zložky, predstavujúcej preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti správcu vo výške 500,-€, ktorý bol zložený konkurznému súdu.
Vzhľadom k tomu, že som po preskúmaní pomerov dlžníka a šetrení vykonanom podľa ustanovenia § 166i
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len ZKR) nezistil žiaden iný majetok úpadcu a konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto uvedené v ustanovení § 167t ZKR týmto v súlade
s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa skončí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

K000770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Kristína Pekárovicsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Slemence 76, 076 77 Veľké Slemence
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/495/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/495/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty dlžníka: Kristína Pekárovicsová, narodená: 04.02.1970, bytom:
Veľké Slemence 76, 076 77 Veľké Slemence, týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch
a zmene a doplnení niektorých zákonov 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: Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok v čase od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod. a v piatok v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Žiadosť o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, na
tel. čísle 0907 870 368 alebo prostredníctvom e-mailu: hrvolova.spravca@gmail.com

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K000771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Wojčická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Herlianska 989/79, 040 14 Košice-Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/504/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/504/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty dlžníka: Janette Wojčická, narodená: 16.08.1979, bytom:
Herlianska 989/79, 040 14 Košice-Košická Nová Ves, týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o
správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov 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: Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v pondelok až
štvrtok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod. a v piatok v čase od 08:00 hod. do
14:00 hod.
Žiadosť o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, na
tel. čísle 0907 870 368 alebo prostredníctvom e-mailu: hrvolova.spravca@gmail.com

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K000772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Watsonova 1939 / 55, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/506/2018 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/506/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K000773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Watsonova 1939 / 55, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/506/2018 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/506/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
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.

K000774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Magvaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomnická 889/5, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/337/2018 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/337/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca podstaty týmto zverejňuje oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovecej lehoty,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok :
Označenie veriteľa : Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, IČO : 00329321
Prihlásená suma : 77,57 EUR.
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K000775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grígeľ Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cottbuská 1371 / 20, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/355/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/355/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznámenie.
Súpisová zložka majetku č.2 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty a zverejnená v OV č.203/2018 dňa
19.10.2018 pod zn. K079819 prestáva dňom 28.12.2018 podliehať konkurzu a to z dôvodu, že túto hnuteľnú vec
sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.
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