Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

K014431
Spisová značka: 37K/16/2018
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Eugena Palášthyho a členiek
senátu JUDr. Lýdie Noskovičovej a JUDr. Moniky Školníkovej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: V.V.TEXTIL,
s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 960 241, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka V.V.TEXTIL, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 45 960 241, o určení odmeny a
náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu, na odvolanie predbežného správcu proti uzneseniu
Okresného súdu Bratislava I zo dňa 14.08.2018, v konaní pod č.k. 37K/16/2018-102, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I v konaní pod
č.k. 37K/16/2018-102, vydané dňa 14.08.2018, mení tak, že:
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Radoslavovi Demeterovi, so sídlom Vysoká 14, 811 06
Bratislava, zn. správcu S 1876, odmenu vo výške 1.500,-- Eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 170/2018, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP), v lehote
dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodol v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia oprávneného uznesenia len v
rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa
musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v
prípadoch vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie
dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh), (§ 428 CSP).
Nesplnenie náležitostí vyžadovaných v § 428 a § 429 CSP má za následok odmietnutie dovolania (§
447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 29.1.2019
JUDr. Eugen Palášthy, predseda senátu
K014432
Spisová značka: 2K/19/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO:
36 610 640, s uznesením č.k. 2K/19/2014-173, potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Všeobecná
zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 na konkurzného veriteľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 17.03.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K014433
Spisová značka: 2K/19/2014
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Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: M.I. Stav, spol. s r.o., so sídlom Pezinská 2336, 903 01 Senec, IČO:
36 610 640, s uznesením č.k. 2K/19/2014-175, povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K014434
Spisová značka: 37K/51/2018

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STFNL s.r.o., so sídlom
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 36 360 325, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: LexCreditor k.s. so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, zn.sp.: S 1636,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 575,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K014435
Spisová značka: 37K/65/2018

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BESTAFE s.r.o. "v konkurze", so sídlom
Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: BESTAFE
s.r.o. "v konkurze", so sídlom Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Ľuboš Janček so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14,
zn.sp.: S 1214, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1500 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 277/2018, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K014436
Spisová značka: 37K/31/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Media Business, s.r.o., so sídlom
Tomášikova 32, 821 01 Bratislava, IČO: 36 844 161, správcom ktorého je: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom
Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn.sp.: S 1465, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
rozhodol

Súd konkurz na majetok úpadcu: Media Business, s.r.o., so sídlom Tomášikova 32, 821 01 Bratislava,
IČO: 36 844 161, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K014437
Spisová značka: 8K/68/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: DOBRE MOBILY, s.r.o. so sídlom
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, o výmene správcu,
rozhodol
Súd odvoláva správcu: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava , zn. S 1834 z funkcie
správcu úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: DOBRE MOBILY, s.r.o. so sídlom Panónska cesta 17,
851 04 Bratislava, IČO: 47 404 116, správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava,
značka správcu S 1690.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014438
Spisová značka: 8K/2/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ROSACO, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 821 09
Bratislava, IČO: 47 315 091, o ustanovení predbežného správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: ROSACO, s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, IČO: 47 315 091,
predbežného správcu: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so Dunajská 4, 811 08 Bratislava, značka
správcu 1784.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014439
Spisová značka: 37K/88/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Anett Pirohár, Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava
likvidátor spoločnosti COCO DRINK INTERNATIONAL SPV17, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36
718 149, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: COCO DRINK INTERNATIONAL SPV17, s.r.o.,
Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 718 149, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: COCO DRINK INTERNATIONAL SPV17, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava,
IČO: 36 718 149, predbežného správcu: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom Bratislava, 820 05, Májkova 3, P. O.
BOX 76, zn.sp.: S 1136.
II. Súd ukladá správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K014440
Spisová značka: 8K/48/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Silvia Somorovská, nar.
06.06.1976, bytom Rozvodná 17, 831 01 Bratislava, štátny občan SR, správcom ktorého je: AB restructuring k.s.,
sídlo kancelárie Dostojevského 19, 811 09 Bratislava, značka správcu S 1611, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd odvoláva: AB restructuring, k.s., Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava, zn. správcu: S1611, z funkcie správcu
úpadcu: Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná 17, 831 01 Bratislava, štátny občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014441
Spisová značka: 2K/2/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Igor Valent, nar. 17.01.1951,
trvale bytom Orgovánova 803/10, 900 29 Nová Dedinka, správcom ktorého je JUDr. Karol Kovár, so sídlom
kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu: S 310, o určení odmeny za uplatnenie odporovacieho
práva,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu:
S 310, odmenu v celkovej výške 3.625,00 EUR.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 zák. č
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014442
Spisová značka: 37K/44/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Orfeas Mavrikios, bytom Odysseos 44, VoulaAtény, Grécka republika, likvidátor dlžníka: AM VODA s.r.o., v likvidácii so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO:
44 348 801, právne zast.: Majerník&Miháliková, s.r.o., so sídlom Cukrová 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 232 200 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: AM VODA s.r.o., v likvidácii so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava, IČO: 44 348 801,
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: KP recovery, k.s. so sídlom Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, zn.sp.: S
1568, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1500 €, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 248/2018, prostredníctvom učtárne
tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014443
Spisová značka: 4K/19/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jana Vrbová, nar.
09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava, občan SR, správcom ktorého je: JUDr. Peter Vrábel, so
sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1633,
rozhodol
Súd odvoláva: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S
1633 z funkcie správcu úpadcu: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava, občan SR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné
Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K014444
Spisová značka: 4K/19/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972, bytom Kuklovská
495/7, 841 04 Bratislava, občan SR, o oddlžení,
rozhodol
Dlžníka: Jana Vrbová, nar. 09.05.1972, bytom Kuklovská 495/7, 841 04 Bratislava, občan SR, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 12.2.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K014445
Spisová značka: 8K/85/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa COBRANZA plus s.r.o. so sídlom Nádražná 5321/23,
901 01 Malacky zastúpený advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček so sídlom Robotnícka 20/5, 831 03 Bratislava
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPAK spol. s. r. o so sídlom Hviezdoslavova 1788/25, 901 01
Malacky , IČO: 35 967 986
rozhodol
I.

Súd konanie zastavuje.

II.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

III.
Súd vracia zložiteľovi preddavku: COBRANZA plus s.r.o. so sídlom Nádražná 5321/23, 901 01
Malacky, preddavok vo výške 1.500,00 €, vedený pod položkou denníka D 19, pol. reg. 307/2018 prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu, a to po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
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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doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 8.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014446
Spisová značka: 8K/56/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: One Fashion Outlet 1 s. r. o., so sídlom Ružová dolina
25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 248 696, správcom ktorého je I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so
sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S1436, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
I.
Súd priznáva správcovi: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S1436, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu
do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 7.960,00 EUR.
II.
Súd nepriznáva odmenu správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S1436 vo výške 38,78 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 7.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014447
Spisová značka: 8K/81/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: SPAK spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1788/25,
901 01 Malacky, IČO: 35 967 986 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SPAK spol. s.r.o., so sídlom
Hviezdoslavova 1788/25, 901 01 Malacky, IČO: 35 967 986, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: SPAK spol. s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1788/25, 901 01 Malacky, IČO: 35 967 986
predbežného správcu: JUDr. Margita Hrivňáková, so sídlom Májkova 3, P. O. BOX 76, 820 05 Bratislava, značka
správcu 1136.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 1.2.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K014448
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Dagmar Tatárová, nar.
25. 01. 1962, bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Hviezdoslavova 279/41, správcom konkurznej podstaty ktorého je
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Stráž 223, uznesením č. k. 2K 14/2016 - 210 zo dňa 15. 01.
2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 02. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014449
Spisová značka: 2K/40/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ján Jombík, nar. 29. 09.
1975, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 32, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Jozef Oravec, so
sídlom kancelárie 974 04 Banská Bystrica, Cesta na štadión 10, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ján Jombík, nar. 29. 09. 1975, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Novohradská 32
po splnení konečného rozvrhu výťažku
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská Bystrica a to písomne v dvoch
vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014450
Spisová značka: 2NcKR/54/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Adrián Suja, nar. 22. 10. 1983, bytom 990 01 Veľký Krtíš,
Železničná 27 o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Adrián Suja, nar. 22. 10. 1983, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Železničná 27
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
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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ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014451
Spisová značka: 5OdK/118/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Eva Paulovičová, nar. 01. 03. 1971, trvale bytom
Zlatá 597/5, 967 01 Kremnica, korešpondenčná adresa: Továrenská 651/2, 967 01 Kremnica, zastúpený Centrom
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom,
SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Paulovičová, nar. 01. 03. 1971, trvale bytom Zlatá 597/5,
967 01 Kremnica, korešpondenčná adresa: Továrenská 651/2, 967 01 Kremnica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KP recovery, k.s., so sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404
503, značka správcu S1568.
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky 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.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014452
Spisová značka: 5OdK/120/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Júlia Bónová, nar. 14. 01. 1956, trvale bytom
Krahule 125, 967 01 Krahule, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30798841, Kancelária Žiar nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Júlia Bónová, nar. 14. 01. 1956, trvale bytom Krahule 125, 967
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S1680.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014453
Spisová značka: 5OdK/122/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Oláhová, nar. 12. 07. 1987, trvale bytom
Ulica tkáčska 92/11, 984 01 Lučenec, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Rimavská Sobota, Čerenčianska 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivana Oláhová, nar. 12. 07. 1987, trvale bytom Ulica tkáčska
92/11, 984 01 Lučenec.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ďurčeková, správca k.s., so sídlom 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
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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,
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,
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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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014454
Spisová značka: 5OdK/123/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Šulek, nar. 22. 11. 1980, trvale bytom
Školská 1569/19, 962 05 Hriňová, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Šulek, nar. 22. 11. 1980, trvale bytom Školská 1569/19, 962
05 Hriňová.
II.
III.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Háberová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, značka správcu S1367.

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
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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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
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
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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
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neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014455
Spisová značka: 5OdK/124/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Berky, nar. 18. 06. 1993, trvale bytom
Školská 726/3, 990 01 Veľký Krtíš, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Berky, nar. 18. 06. 1993, trvale bytom Školská 726/3,
990 01 Veľký Krtíš.
II.
III.
S1646.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.
Ustanovuje správcu: Mgr. Natália Miľanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014456
Spisová značka: 5OdK/125/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna Šaková, nar. 02. 10. 1983, trvale bytom
obec Budča, 962 33 Budča, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Anna Šaková - ANSHA FASHION, s
miestom podnikania: Československej armády 139, 962 33 Budča, IČO: 41 191 145, zastúpený Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého
30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Šaková, nar. 02. 10. 1983, trvale bytom obec Budča, 962
33 Budča, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Anna Šaková - ANSHA FASHION, s miestom podnikania:
Československej armády 139, 962 33 Budča, IČO: 41 191 145.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová PhD., so sídlom Kukučínova 3379/18, 974
01 Banská Bystrica, značka správcu S1293.
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"),
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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
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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014457
Spisová značka: 5OdK/126/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Puška, nar. 10. 03. 1977, trvale bytom
Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno, zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Puška, nar. 10. 03. 1977, trvale bytom Predné Halny
1881/43, 977 01 Brezno.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 13, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 866 555, značka správcu S1405.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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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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,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
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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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014458
Spisová značka: 5OdK/127/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Adam Donoval, nar. 24. 12. 1957, trvale bytom
Starohorská 6155/56, 974 11 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Adam Donoval, s
miestom podnikania: Starohorská 6155/56, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 43 744 753, zastúpený Centrom právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária Banská Bystrica, Skuteckého
30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Adam Donoval, nar. 24. 12. 1957, trvale bytom Starohorská
6155/56, 974 11 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Adam Donoval, s miestom
podnikania: Starohorská 6155/56, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 43 744 753.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: KASATKIN Recovery, k.s., so sídlom Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 50 382 888, značka správcu S1812.
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
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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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
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K014459
Spisová značka: 5OdK/129/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Vojtíková, nar. 29. 11. 1982, trvale bytom
Kalinčiakova 6206/2, 974 05 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Trieda SNP 26, 974 01 Banská Bystrica,
zastúpený Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária
Banská Bystrica, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Vojtíková, nar. 29. 11. 1982, trvale bytom Kalinčiakova
6206/2, 974 05 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Trieda SNP 26, 974 01 Banská Bystrica.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Debsol, k.s., so sídlom Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 986 680,
značka správcu S1914.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.02.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
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K014460
Spisová značka: 1K/17/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Dušan Findra "DF", nar.
04. 05. 1953, ul. 13 januára, 987 01 Poltár správcom ktorého je JUDr Radku Longauerovú, so sídlom kancelárie
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1606, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
rozvrhu, takto
rozhodol
Z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Ing. Dušan Findra "DF", nar. 04. 05. 1953, ul. 13 januára, 987 01 Poltár po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená. 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.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,
ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis. Ak ide o podanie urobené v
prebiehajúcom konaní, náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym
procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k
porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má
inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté
dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných
dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie
prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie
súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K014461
Spisová značka: 1K/57/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Štefan Melich, nar.
07.10.1959, bytom Majerský rad 71, 963 01 Krupina, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Radka
Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1606, o návrhu správcu
na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu Štefan Melich, nar. 07.10.1959, bytom Majerský rad 71, 963 01 Krupina, po
splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská
Bystrica a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
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

35

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová., sudca
K014462
Spisová značka: 1K/56/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ľuboš Kysucký nar.
31.07.1985, trvale bytom Štiavnička 208/41, 976 81 Podbrezová, správcom ktorého je JUDr. Jana Živická, so sídlom
kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1777, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky ŽP
BYTOS, s.r.o., so sídlom Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová, IČO: 36 016 691 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa ŽP BYTOS, s.r.o., so sídlom Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová, IČO: 36 016 691
do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stavebné bytové družstvo Brezno, so sídlom Malinovského
12, 977 01 Brezno, IČO: 00 170 143 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 7 vo výške
240 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014463
Spisová značka: 2NcKR/25/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Ing. Ján Uhliar, nar. 20. 02. 1953, bytom 974 01 Banská
Bystrica, Timravy č. 1 o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Ing. Ján Uhliar, nar. 20. 02. 1953, bytom 974 01 Banská Bystrica, Timravy č. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
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pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K014464
Spisová značka: 30OdK/34/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Štefánia Bérešová, narodená: 24.10.1989, bytom:
Marhuľová 181, 044 11 Skároš, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefánia Bérešová, narodená: 24.10.1989, bytom: Marhuľová
181, 044 11 Skároš.
II.
Zbavuje dlžníka: Štefánia Bérešová, narodená: 24.10.1989, bytom: Marhuľová 181, 044 11 Skároš,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1827.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1827; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
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XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-217/2019 na účet správcu:
Mgr. Lenka Hričindová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1827; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
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v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

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

40

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 12.2.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014465
Spisová značka: 30OdK/35/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Duna, narodený: 09.09.1966, bytom: Južná trieda
1576/55, 040 01 Košice, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Duna, narodený: 09.09.1966, bytom: Južná trieda
1576/55, 040 01 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Tibor Duna, narodený: 09.09.1966, bytom: Južná trieda 1576/55, 040 01 Košice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S1730.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová
3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-220/2019 na účet správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1730; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
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všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
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 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 12.2.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014466
Spisová značka: 31K/27/2018
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: AGROITAL s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Staničná 207, 076 62
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Dvorianky, IČO: 36 583 880, v zastúpení: Zlatica Šimudovská - likvidátor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 12.2.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K014467
Spisová značka: 9OdK/10/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Imrich Kočík, narodený: 16.08.1969, bytom: Inžinierska
20, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Kočík, s miestom podnikania: Inžinierska 463/20, 040
11 Košice-Západ, IČO: 34603506, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Imrich Kočík, narodený: 16.08.1969, bytom: Inžinierska 20, 040
11 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Kočík, s miestom podnikania: Inžinierska 463/20, 040 11
Košice-Západ, IČO: 34603506.
II.
Zbavuje dlžníka: Imrich Kočík, narodený: 16.08.1969, bytom: Inžinierska 20, 040 11 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Kočík, s miestom podnikania: Inžinierska 463/20, 040 11 Košice-Západ,
IČO: 34603506, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1794.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
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VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1794; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-195/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Peter Žoldoš, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1794; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
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
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správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 12.2.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K014468
Spisová značka: 9OdK/103/2018
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mária Šumanská, narodená: 09.03.1961, bytom: Duklianska
2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova
3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
O p r a v u j e II. výrok v uznesení č. k. 9OdK/103/2018 - 22 zo dňa 21.12.2018 tak, že správne má znieť: „Zbavuje
dlžníka: Mária Šumanská, narodená: 09.03.1961, bytom: Duklianska 2711/50, 052 01 Spišská Nová Ves, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého
rozhodnutiu smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len
v rozsahu vykonanej opravy. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom
súde. ( § 362 ods. 1, 2 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 CSP)
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. (§ 364
CSP)
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
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e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie,
ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie
vo veci samej. (§ 365 ods. 2 CSP)
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
(§ 365 ods. 3 CSP)
Okresný súd Košice I dňa 12.2.2019
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K014469
Spisová značka: 31OdK/9/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Birkuš, nar. 5.11.1988, bytom 942 01 Šurany, t.č.
Vajanského 28, 942 01 Šurany, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Štefan Birkuš, nar. 5.11.1988, bytom 942 01 Šurany, t.č. Vajanského 28,
942 01 Šurany.
II. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu - Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 73/1,
955 01 Topoľčany, zn. správcu: S1893.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 5.2.2019 vedený pod položkou registra D14 - 70/2019, na číslo
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účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok správcovi
vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K014470
Spisová značka: 31K/31/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ján Mucha, nar. 28.9.1973,
bytom Cintorínska 1443/35, 951 15 Mojmírovce, ktorého správcom je Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/31/2013- 66 zo dňa 8.7.2013 na majetok úpadcu Ján
Mucha, nar. 28.9.1973, bytom Cintorínska 1443/35, 951 15 Mojmírovce, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
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doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.2.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K014471
Spisová značka: 31K/35/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Ján Priekopa, nar. 01.07.1971,
bytom Mjr. Daniela Gondu 461/133, 935 01 Žemberovce, zastúpený: Mgr. Henrieta Slavkovská, advokát s.r.o., so
sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom Levická 886, 952 01 Vráble, o
odvolaní správcu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a JUDr. Erik Solár, so sídlom Levická 886, 952 01 Vráble, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014472
Spisová značka: 31K/24/2017
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : MILOLAD s.r.o., IČO: 46 968
628, so sídlom Žitavce 31, 952 01 Žitavce, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., adresa kancelárie
správcu Párovská 26, 949 01 Nitra, o návrhu navrhovateľa Metodova Invest, s.r.o., IČO: 48 171 905, so sídlom
Metodova 1316/37, 949 01 Nitra, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Metodova Invest, s.r.o., IČO: 48 171 905, so sídlom Metodova 1316/37, 949 01
Nitra do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Ing. Miroslav Bakša, nar. 9.9.1958, bytom Krížna nad
Váhom 325, 916 26 Považany, s prihlásenou pohľadávkou v sume 157 863,60 eura.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014473
Spisová značka: 31K/24/2017
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OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : MILOLAD s.r.o., IČO: 46 968
628, so sídlom Žitavce 31, 952 01 Žitavce, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., adresa kancelárie
správcu Párovská 26, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/24/2017 - 343 zo dňa 16.1.2019 povolil vstup nového
veriteľa Lime finance, a.s., IČO: 50 377 159, so sídlom Štefánikova 9, 949 01 Nitra do konkurzného konania
namiesto pôvodného veriteľa Československé úvěrní družstvo, IČO: 64 946 851, so sídlom Gočárova třída 312, 500
02 Hradec Králové, Česká republika, s prihlásenou pohľadávkou v sume 224 299,98 eura. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 9.2.2019.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K014474
Spisová značka: 31K/30/2013
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Aurora, s.r.o., IČO: 46 772 081,
so sídlom Bratislavská 9/A, 949 01 Nitra, ktorého správcom je Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.,
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu Aurora, s.r.o., IČO: 46 772 081, so sídlom Bratislavská 9/A, 949 01
Nitra, pre nedostatok majetku.
II. Súd n e p r i z n á v a správcovi - Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44 088 833, odmenu a náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 11.2.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K014475
Spisová značka: 27K/25/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska Blatnica
č. 503, vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom
Nitrianska Blatnica č. 503, ktorého správcom je: RESKON, k.s., so sídlom kancelárie: Lučenec, Dr. Herza č. 12, IČO:
50440616, zrušil konkurz na majetok úpadcu: Peter Brehovský, nar. 21.11.1964, bytom Nitrianska Blatnica č. 503,
po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.02.2019.

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

55

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Okresný súd Nitra dňa 12.2.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K014476
Spisová značka: 5OdK/5/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michal Cina, nar.: 11.12.1985, trvale
bytom 090 03 Ladomirová 157, správcom ktorého je Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Ivana
Mazanca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 30/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014477
Spisová značka: 5OdK/6/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Cina, nar.: 16.08.1954, trvale
bytom 090 03 Ladomirová 157, správcom ktorého je Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Sabinovská 87, 080 01
Prešov, IČO: 47 632 836, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Areko Group,
k. s., so sídlom kancelárie Sabinovská 87, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836 preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 32/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014478
Spisová značka: 5OdK/7/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ivan Kovaľčík, nar.: 13.01.1974,
trvale bytom Komenského 560/21, 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom
kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Mgr.
Zuzany Slávikovej, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 33/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014479
Spisová značka: 5OdK/8/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Stanislav Koky, nar.: 01.10.1981,
trvale bytom Ľubická cesta 1293/56, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je M&L insolvency, k. s., so sídlom
kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, IČO: 50 556 533, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu M&L
insolvency, k. s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, IČO: 50 556 533 preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 22/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014480
Spisová značka: 5OdK/9/2019

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dorota Porčogošová, nar.:
02.04.1979, trvale bytom Podsadek 1208/103, 064 01 Stará Ľubovňa, správcom ktorého je JUDr. Soňa Surmová,
LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Sone
Surmovej, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 18/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014481
Spisová značka: 5OdK/10/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Giňa, nar.: 21.07.1987,
trvale bytom 082 22 Ostrovany 186, správcom ktorého je JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080
01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Jozefa
Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 21/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014482
Spisová značka: 5OdK/11/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Sarganek, nar.: 05.02.1962,
trvale bytom 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Ing. Jozef Sitko, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Ing.
Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 25/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014483
Spisová značka: 5OdK/12/2019

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Mgr. Jozef Hlivjak, nar.: 19.03.1961,
trvale bytom D. Millyho 580/59, 089 01 Svidník, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so sídlom kancelárie
Masarykova 16, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Petra
Novosada, so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 26/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014484
Spisová značka: 5OdK/13/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dezider Husár, nar.: 01.11.1949,
trvale bytom Slánska 196/11, 082 22 Ostrovany, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so sídlom kancelárie
Vajanského 43, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Martina
Kirňaka, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 12/2019.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014485
Spisová značka: 5OdK/14/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Mišalko, nar.: 16.02.1992,
trvale bytom 059 76 Rakúsy 262, správcom ktorého je HMG Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01
Prešov, IČO: 46 333 908, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu HMG
Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908 preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 13/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014486
Spisová značka: 5OdK/15/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Magdaléna Duždová, nar.:
15.06.1975, trvale bytom Slánska 187/27, 082 22 Ostrovany, správcom ktorého je JUDr. Marta Maruniaková, so
sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Marty
Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 6/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014487
Spisová značka: 5OdK/16/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Dušan Duda, nar.: 15.02.1973, trvale
bytom 058 01 Poprad, správcom ktorého je SKP, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu SKP, k. s., so
sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, IČO: 44 915 691 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 14.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 38/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014488
Spisová značka: 5OdK/122/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ignác Vastuško, nar.: 11.05.1984,
trvale bytom Nová 427/27, 060 01 Kežmarok, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie
Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 51 128 535.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014489
Spisová značka: 5OdK/146/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Štefan Mirga, nar.: 09.04.1985, trvale
bytom 065 12 Jakubany 530, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
správcu.

Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie

II.
Humenné.
Poučenie:

Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Ing. Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014490
Spisová značka: 5OdK/235/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Monika Macková, nar.: 16.03.1974,
trvale bytom 090 24 Miková 135, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1,
066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
správcu.

Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie

II.
Ustanovuje do funkcie správcu Mgr. Zuzanu Maruniakovú, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33,
089 01 Svidník.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014491
Spisová značka: 5OdK/320/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica Nováková, nar.: 12.03.1959,
trvale bytom Lesná 12, 085 01 Bardejovská Nová Ves, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu Ing. Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014492
Spisová značka: 5OdK/660/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jaroslav Grundza, nar.: 04.09.1954,
trvale bytom Podskalka 1828/71, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Poučenie:

Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Vladimíra Babina, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014493
Spisová značka: 5OdK/683/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Erika Harakaľová, nar.: 19.10.1955,
trvale bytom Podskalka 21, 066 01 Humenné, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Petra Rychnavského, so sídlom kancelárie Rázusova 111, 093
01 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014494
Spisová značka: 5OdK/745/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Božena Súkeníková, nar.:
20.11.1972, trvale bytom 090 32 Nižná Olšava 103, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
správcu.

Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie

II.
Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Ing. Annu Žoldošovú, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51
Poprad - Matejovce.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014495
Spisová značka: 5OdK/769/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Valéria Giňová, nar.: 04.03.1988,
trvale bytom Slánska 186/29, 082 22 Ostrovany, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom
kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
správcu.

Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie

II.
Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Daniela Finka, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066
01 Humenné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 29.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014496
Spisová značka: 5OdK/810/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľuboš Sivák, nar.:
18.06.1984, trvale bytom 090 05 Krajná Bystrá 68, podnikajúci pod obchodným menom Ľuboš Sivák STELA, s
miestom podnikania 090 05 Krajná Bystrá 68, IČO: 46 527 818, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so
sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
správcu.

Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie

II.
Humenné.
Poučenie:

Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Ing. Jozefa Sitka, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014497
Spisová značka: 1OdK/96/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Kollár, nar. 05.04.1978,
bytom 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., so sídlom kancelárie Radničné nám. 33,
085 01 Bardejov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014498
Spisová značka: 1OdK/168/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Pavol Dorinec, nar. 29.03.1955,
trvale bytom 059 73 Žakovce 30, správcom ktorého je JUDr. Tomáš Vorobeľ, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1,
066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva JUDr. Tomáša Vorobeľa, LL.M., so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov,
IČO: 46 333 908.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014499
Spisová značka: 1OdK/201/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Danka Kimáková, nar. 11.03.1972,
trvale bytom Sov. hrdinov 437/32, 089 01 Svidník, správcom ktorého je INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom
kancelárie Tatranská 611/150, 059 02 Veľká Lomnica, IČO: 48 003 506, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Tatranská 611/150, 059 02 Veľká
Lomnica, IČO: 48 003 506, z funkcie správcu.
II.
Humenné.
Poučenie:

Ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Slavomíra Tekeľa, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 31.1.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K014500
Spisová značka: 5OdK/833/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Sisák, nar.: 19.01.1964, trvale
bytom 085 01 Bardejov, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Miloša
Hnata, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške
500,- EUR zložený dňa 31.12.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1816/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014501
Spisová značka: 5OdK/834/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alena Bjalončíková, nar.:
10.03.1957, trvale bytom Zimná 3585/3, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Slovenská
konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142 preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 31.12.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14
Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 1815/2018
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014502
Spisová značka: 5OdK/835/2018
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marianna Kurejová, nar.:
26.02.1983, trvale bytom Kukučínova 832/115, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je JUDr. Martin Kirňak, so
sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr. Martina
Kirňaka, so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 31.12.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1819/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014503
Spisová značka: 5OdK/1/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Slavomír Kirnič, nar.: 18.01.1991,
trvale bytom 080 01 Prešov, správcom ktorého je Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov
200/33, 089 01 Svidník, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Zuzany
Maruniakovej, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 7/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014504
Spisová značka: 5OdK/2/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jarmila Maňová, nar.: 04.12.1970,
trvale bytom Hlavná 73, 080 01 Prešov, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69,
080 01 Prešov, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Ing. Evy
Orbanovej, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 8/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014505
Spisová značka: 5OdK/3/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Mirga, nar.: 29.03.1961, trvale
bytom 059 76 Rakúsy 342, správcom ktorého je JUDr. Jaroslava Oravcová, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651,
093 01 Vranov nad Topľou, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu JUDr.
Jaroslavy Oravcovej, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka 10/2019.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014506
Spisová značka: 5OdK/4/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Evžen Sivák, nar.: 18.06.1967, trvale
bytom 090 32 Vyšná Olšava 14, správcom ktorého je Ing. Marta Prigancová, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3,
068 01 Medzilaborce, takto
rozhodol
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Ing. Marty
Prigancovej, so sídlom kancelárie Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 10.01.2019 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka 29/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 8.2.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K014507
Spisová značka: 2OdK/79/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Pišta, nar. 16.08.1981, Podhorany 137, 059 93
Podhorany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Pišta, IČO: 43232795, s miestom podnikania
05993 Podhorany 137, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40,
080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Pišta, nar. 16.08.1981, Podhorany 137, 059 93
Podhorany,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, Prešov 080 01,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon 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.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 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. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 11.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K014508
Spisová značka: 2OdK/78/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Balog, nar. 24.08.1956, Mirkovce 95, 082 06
Žehňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Prešov, so sídlom kancelárie Slovenská 40, 080 01 Prešov,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rudolf Balog, nar. 24.08.1956, Mirkovce 95, 082 06 Žehňa,

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie Na hradbách 5, Bardejov 085 01,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 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 ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.

u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
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rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon 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.
(§ 199 ods. 9 ZKR).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 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. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 11.2.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K014509
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
OZES I., s. r. o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO 45 357 161
na deň 05.03.2019 o 10,00 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014510
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
KOREKCIA TRENČÍN, s.r.o., I. Olbrachta 900/6, 911 01 Trenčín, IČO 34 151 028
na deň 05.03.2019 o 10,15 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
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Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014511
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
MAER registry s.r.o., Areál závodu Cinobaňa, 985 22 Cinobaňa, IČO 36 036 935
na deň 05.03.2019 o 10,30 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014512
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
TN SaMo s.r.o., Južná 6599/20, 911 08 Trenčín, IČO 36 351 954
na deň 05.03.2019 o 10,45 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014513
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
EV - ECONOMY, s.r.o., Piaristická 44, 911 01 Trenčín, IČO 36 348 392
na deň 05.03.2019 o 11,00 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
V Trenčíne, dňa 12.02.2019

JUDr. Hana
Hubináková
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Ing. Patrícia Žideková

Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014514
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
TEJA s.r.o., Drietoma 159, 911 03 Drietoma, IČO 36 845 078

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na deň 05.03.2019 o 11,15 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014515
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO
36 534 773
predvoláva tunajší súd na výsluch:
AVAKS-NÁBYTOK s.r.o.., Prievozská 18, 821 09 Bratislava, IČO 35 946 199
na deň 05.03.2019 o 11,30 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
Predvolaný ste ako svedok v rámci výkonu dohľadu nad činnosťou správcu vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
AVAKS, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 174/27, 956 41 Uhrovec, IČO 36 534 773.
V prípade, ak sa na predvolanie nedostavíte a súdu napriek riadnemu predvolaniu svoju účasť neospravedlníte včas
a vážnymi okolnosťami, súd Vám môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 500 eur, prípadne nariadi Vaše
predvedenie.
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014516
Spisová značka: 38NcKR/17/2018
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku : 38NcKR/17/2018
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu na povolenie oddlženia
dlžníka

Matej Lepóni, nar. 13.05.1992, bytom Zábreh 1527/55, Púchov

nariaďuje pojednávanie
na deň 11.03.2019 o 13,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 105, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účasť nie je nevyhnutná.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže
byť na návrh strany odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na
pojednávanie a zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť.
Podľa § 183 ods. 2 CSP od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a
okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto
advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať,
aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej
nepriaznivého zdravotného stavu.
Podľa § 183 ods. 3 CSP strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod
bezodkladne po tom, čo sa o ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti
mohla predpokladať.
Podľa § 183 ods. 4 CSP ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je
dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie
pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o
rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania.
Podľa § 184 ods. 2 CSP ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto
dôvody neboli súdu následne preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na
ďalšie návrhy o odročenie pojednávania nebude prihliadať.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch
alebo k znalcovi, môže ho súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd
uznesením, ktoré sa doručuje pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 11.2.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K014517
Spisová značka: 22K/8/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Sven Vatrt, nar.
8.3.1972, trvale bytom 972 02 Opatovce nad Nitrou 152, uznaného za malý, ktorého správcom je JUDr. Zuzana
Ondrejovičová so sídlom kancelárie ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, značka správcu S1657, na
návrh správcu uznesením č.k. 22K/8/2017-265 zo dňa 16.1.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.2.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 12.2.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K014518
Spisová značka: 25OdK/17/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Šimončič, narodený 20.09.1971, trvale bytom Ulica
Vladimíra Clementisa 6453/60, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Šimončič, IČO: 50 336
517, s miestom podnikania 917 01 Trnava, Ulica Vladimíra Clementisa 6453/60, s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou od 25.01.2018 do 25.01.2021, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Šimončič, narodený 20.09.1971, trvale bytom Ulica
Vladimíra Clementisa 6453/60, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta,
IČO: 45 026 556, značka správcu: S1221.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
05.02.2019, vedený pod položkou registra 49/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
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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zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.2.2019
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K014519
Spisová značka: 25OdK/18/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Adriana Tetliaková, narodená 24.07.1977, trvale
bytom Hollého 1846/26, 927 05 Šaľa-Veča, podnikajúceho pod obchodným menom Martina Adriana Tetliaková, IČO:
43 217 842, s miestom podnikania 927 05 Šaľa, Hollého 1846/26, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03
Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martina Adriana Tetliaková, narodená 24.07.1977, trvale bytom
Hollého 1846/26, 927 05 Šaľa-Veča.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa,
IČO: 42 335 299, značka správcu: S1748.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
05.02.2019, vedený pod položkou registra 53/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.2.2019
JUDr. Dagmar Valocká, Sudca
K014520
Spisová značka: 1K/8/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Milena Neuwirthová, nar. 16.12.1951,
bytom C. Majerníka 4664/5, 036 01 Martin (do 31.03.2016 podnikajúca pod obchodným menom: Milena Neuwirthová
NOPA plus, IČO: 14 266 202, miesto podnikania: Thurzova 16, 036 01 Martin), správcom ktorého je: JUDr. Mária
Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie po
zrušení konkurzu, takto

rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Máriu Cabadajovú, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K014521
Spisová značka: 1K/19/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Miroslav Sedlák, nar. 6.5.1961, 935 02
Brhlovce 145, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01
Ružomberok, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Vladimíra Hericha, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K014522
Spisová značka: 3K/2/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: AUTO ART, spol. s r.o., Hollého 24, 010
01 Žilina, IČO: 36 001 546, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa
505/5, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Milotu Ferenčíkovú PhD., so sídlom kancelárie P. Mudroňa 505/5, 036 01 Martin.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa
uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K014523
Spisová značka: 5K/22/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Branislav Mrázik, nar. 12.11.1976,
trvale bytom Do Ulice 835/23, 013 01 Teplička nad Váhom, správcom ktorého je: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie: Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v časti o návrhu správcu na schválenie prepracovaného
konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Schvaľuje konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov tak, že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 9.927,44 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate vo výške 1.481,42 eur,
a) paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eur,
b) odmena správcu z výťažku vo výške 425,48 eur,
c) náklady konkurzu (poštovné, bankové poplatky, cestovné a ostatné) vo výške 272,56 eur,
d) súdny poplatok z výťažku vo výške 19,50 eur,
e) budúce výdavky spojené s vedením konkurzného konania vo výške 100,- eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 8.446,02 eur po odpočítaní pohľadávok proti
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podstate nasledovne:
a) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vo výške 275,98 eur,
b) Slovenská republika - Daňový úrad Žilina vo výške 332,00 eur,
c) JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor vo výške 19,20 eur,
d) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47
258 713 (pôvodne CETELEM SLOVENSKO, a.s.), vo výške 3.106,43 eur,
e) EOS KSI Slovensko, a.s. vo výške 917,24 eur,
f) PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. vo výške 2.072,52 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K014524
Spisová značka: 5K/15/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BH-STAV, s.r.o., so sídlom Do poľa
305, 013 22 Rosina, IČO: 36 393 304, správcom ktorého je: JUDr. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického
30, 036 01 Martin, takto

rozhodol
Majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v doplnení súpisu majetku všeobecnej
podstaty dňa 03.04.2018, v Obchodnom vestníku č. 64/2018, a to:
5/ Peňažná pohľadávka, peňažná pohľadávka v celkovej sume: 10.570,00 eur, právny dôvod vzniku a dlžník: konanie
o zaplatenie 10.570,00 Eur vedené na OS Banská Bystrica pod sp.zn. 60Cb/18/2015 proti žalovanému Ing. Ľubomír
Gazdarica - STAVINGAZ, s miestom podnikania Moskovská 16, Banská Bystrica, IČO: 47 234 148, súpisová
hodnota: 528,50 Eur
6/ Peňažná pohľadávka, peňažná pohľadávka v celkovej sume: 60,00 eur, právny dôvod vzniku a dlžník:
neuhradenie faktúry č. 20160011 za prenájom priestorov za mesiac máj 2016 odberateľom MERKURY MARKET
SLOVAKIA s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891, súpisová hodnota: 6,00 eur
7/ Peňažná pohľadávka, peňažná pohľadávka v celkovej sume: 90,00 eur, právny dôvod vzniku a Dlžník:
neuhradenie faktúry č. 20160013 za prenájom priestorov za mesiac jún 2016 odberateľom MERKURY MARKET
SLOVAKIA s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov, IČO: 36 501 891, súpisová hodnota: 9,00 eur
8/ Peňažná pohľadávka, peňažná pohľadávka v celkovej sume: 330,00 eur, právny dôvod vzniku a Dlžník:
neuhradenie faktúry č. 20160012 za prenájom priestorov za mesiac máj 2016 odberateľom USLUGI
OGÓLNOBUDOWLANE, Jerzy DUDA, Jazowsko 138, 33-389 Jazowsko, Poľsko, súpisová hodnota: 33,00 eur
9/ Peňažná pohľadávka, peňažná pohľadávka v celkovej sume: 299,50 eur, právny dôvod vzniku a Dlžník:
neuhradenie faktúry č. 20160016 za prenájom priestorov za mesiac jún 2016 odberateľom USLUGI
OGÓLNOBUDOWLANE, Jerzy DUDA, Jazowsko 138, 33-389 Jazowsko, Poľsko, súpisová hodnota: 29,95 eur
10/ Peňažná pohľadávka, peňažná pohľadávka v celkovej sume: 72.877,32 eur, právny dôvod vzniku a Dlžník:
konanie o zaplatenie 72.877,32 Eur s prísl. vedené na OS Bratislava II pod sp.zn. 22Cb/70/2011 proti žalovanému
Dzare spol. s r.o. so sídlom Vyšehradská 12 ,851 06 Bratislava, IČO: 31 361 854, súpisová hodnota: 3.643,87 eur
je správca oprávnený s p e ň a ž i ť ponukovým konaním (všetkých pohľadávok spolu) týmto spôsobom:
a)
správca zverejní ponukové konanie v Obchodnom vestníku,
b)
lehota na podávanie ponúk bude 25 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania; ponuky sa budú
doručovať na adresu kancelárie správcu,
c) ponúknutá kúpna cena v rámci tretieho kola ponukového konania nesmie byť nižšia ako je 5 % nominálnej hodnoty
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všetkých pohľadávok,
d) ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny, označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
e) vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk, o čom bude
bezodkladne informovať súd. So záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich
podmienok správca uzavrie kúpnu zmluvu.
f) kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy,
h)
ďalšie podmienky, špecifikujúce a rozširujúce podmienky určené súdom, je oprávnený určiť správca,
g)
v prípade neúspechu tretieho kola ponukového konania je správca povinný požiadať o nový záväzný
pokyn.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K014525
Spisová značka: 1OdK/33/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tibor Chrenko, nar. 19.07.1976, bytom 013 11 Lietavská
Lúčka, adresa na doručovanie Staničná 20, 013 11 Lietavská Lúčka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00
Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tibor Chrenko, nar. 19.07.1976, bytom 013 11 Lietavská
Lúčka.
II.
889 561.

Ustanovuje správcu: Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, IČO: 17

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
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VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 183/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014526
Spisová značka: 1OdK/35/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Ferencová, nar. 07.09.1975, bytom Východná 316,
032 32 Východná, do 30.11.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Renáta Ferencová, s miestom podnikania
Východná 316, 032 32 Východná, IČO: 50 406 850, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Ferencová, nar. 07.09.1975, bytom Východná 316,
032 32 Východná.
II.
365.

Ustanovuje správcu: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, IČO: 42 062

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
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neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 182/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
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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.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014527
Spisová značka: 1OdK/36/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Bárdy, nar. 10.09.1980, bytom Divinka 19, 013 31
Divinka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Bárdy, nar. 10.09.1980, bytom Divinka 19, 013 31

II.
Ustanovuje správcu: LEGES Recovery k. s., so sídlom kancelárie Májová 1582/22, 022 01 Čadca, IČO:
47 982 586.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 177/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014528
Spisová značka: 1OdK/37/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marian Duriš, nar. 04.08.1972, bytom Nová 407, 032 44
Liptovská Kokava, do 02.10.2012 podnikajúceho pod obchodným menom Marian Duriš, s miestom podnikania
Liptovská Kokava 407, 032 44 Liptovská Kokava, IČO: 44 997 493, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031
01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marian Duriš, nar. 04.08.1972, bytom Nová 407, 032 44
Liptovská Kokava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 14 168 235.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
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podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 187/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
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vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
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vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014529
Spisová značka: 2OdK/35/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Cicko, nar. 14.01.1984, bytom 036 01 Martin, adresa na
doručovanie A. Pietra 399/25, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Cicko, nar. 14.01.1984, bytom 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 42 392 268.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
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štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 189/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014530
Spisová značka: 2OdK/36/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Darina Balážová, nar. 21.06.1969, bytom Hlboké 4633/67,
031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Liptovskom Mikuláši, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Darina Balážová, nar. 21.06.1969, bytom Hlboké 4633/67,
031 01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 47 817 003.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 184/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K014531
Spisová značka: 2OdK/37/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Kubašková, nar. 08.12.1986, bytom Okružná 3001/4C,
022 01 Čadca - U Hluška, adresa na doručovanie Mierová 2667/1B, 022 01 Čadca, zastúpeného: Centrum právnej
pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, Národná 34,
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011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Kubašková, nar. 08.12.1986, bytom Okružná 3001/4C,
022 01 Čadca - U Hluška.
II.
393 486.

Ustanovuje správcu: Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.01.2019 a vedený
pod položkou registra 193/2019, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
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Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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

109

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
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poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 11.2.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca

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

111

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

K014532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jamnického 3024 / 16, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/485/2018 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/485/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní úpadcu: Peter Kováčik, nar. 27.10.1967, bytom Jamnického 16, 841 05 Bratislava, č.k.
8OdK/485/2018, týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí a to z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave dňa 13.02.2019
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K014533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Incognito Production s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 18, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 860 766
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/6/2014 S 1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/6/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku
z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s.
JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Incognito Production s.r.o., so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava,
IČO:35 860 766 týmto v zmysle § 96 ods. 2 zákona č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
,,ZoKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s. a zároveň
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa ČSOB Leasing, a.s..
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZoKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Michal Mišík, správca
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K014534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Kurucová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zahradníková
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/223/2018 S 1319
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/223/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jarmila Zahradníková, správca, so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca úpadcu:
Miroslava Kurucová, nar. 01.02.1972, bytom Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, týmto
oznamuje, že jej bola doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., IČO: 24 785 199, so sídlom Českoslovenké armády 954/7, Hradec Králové, Česká republika,
ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok, pričom výška prihlásenej sumy predstavuje 342,60 €.
JUDr. Jarmila Zahradníková, správca

K014535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurkovský František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17 17, 900 25
Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/11/2019 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/11/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava v pracovných dňoch v čase 9:00-15:00. Pred nahliadnutím je potrebné vopred
kontaktovať správcu na t.č. 0907335342 alebo e-mailom mudrak@advokat-spravca.sk .

K014536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitná 7246 / 8, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/471/2018 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/471/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Miroslav Červenka, nar.16.09.1975, trvale bytom Žitná 8, 831 06 Bratislava,
oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 8OdK/471/2018
S1555 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00
hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty
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kica@akmisik.sk.
Mgr. Michal Kiča, správca

K014537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitná 7246 / 8, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/471/2018 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/471/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu Miroslav Červenka, nar. 16.09.1975, trvale bytom Žitná 8, 831 06 Bratislava,
týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje
údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom
nasledovne:
banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: IBAN SK88 8360 5207 0042 0320 5303
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
Mgr. Michal Kiča, správca

K014538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitná 7246 / 8, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/471/2018 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/471/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Miroslav Červenka, nar. 16.09.1975, trvale bytom Žitná 8, 831 06 Bratislava (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/471/2018 zo dňa 20.12.2018 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Miroslav Červenka, date of birth 16th September 1975,
residency at Žitná 8, 831 06 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution
of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/471/2018 dated on 20th December 2018, the bankruptcy was declared
on the Debtor‘s estate.
Mgr. Michal Kiča, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1555(ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
Mgr. Michal Kiča, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S 1555 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 12/2019 dňa 17.01.2019.
Dňom 18.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 12/2019 on
17th Januar 2019. Bankruptcy was declared on 18th Januar 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the 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
Journal shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Michal Kiča, správca, so
sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
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 on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: Mgr. Michal
Kiča, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 19.01.2019.
The date 19th Januar 2019 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. 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 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 v
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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/Konkurza-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).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 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
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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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Mgr. Michal Kiča, správca
Mgr. Michal Kiča, trustee

K014539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horáčková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Senec, Mierové námestie 1, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/23/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Dana Horáčková, nar. 07.04.1967, trvale bytom
Mestský úrad Senec, Mierové námestie 1, 903 01 Senec oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese
Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: maruniak@maruniak.sk.

K014540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horáčková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Senec, Mierové námestie 1, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1967
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/23/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/23/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jozef Maruniak, správca úpadcu dlžníka Dana Horáčková, nar. 07.04.1967, trvale bytom Mestský úrad
Senec, Mierové námestie 1, 903 01 Senec týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky
sú povinní zložiť na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK76 0200 0000 0039
6866 0653.

K014541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové nám. 2, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 362 344
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/77/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/77/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Oliver Korec, správca konkurznej podstaty úpadcu: STAV - COLOR, s.r.o. so sídlom Mierové nám. 2, 903
01 Senec, IČO: 36 362 344, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/77/2018,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre
popretie pohľadávky, číslo účtu je: SK38 0200 0000 0033 2054 8853 vedený vo Všeobecná úverová 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 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. Oliver Korec, správca.

K014542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TERNO Group k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 818 913
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/17/2017 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/17/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Karol Kovár, so sídlom kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
TERNO Group k.s., so sídlom: Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 35 818 913, k sp. zn. 37K/17/2017 v
zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu
pohľadávok boli zapísané nasledovné pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :
Veriteľ :
AGEM COMPUTERS spol. s r.o., IČO: 356 92 715
so sídlom : Panónska 42, 851 01 Bratislava

Poradové číslo v zozname pohľadávok a prihlásená suma.:
1.
2.
3.
4.

vo výške 280,82 Eur v zozname pohľadávok pod č.301
vo výške 108,24 Eur v zozname pohľadávok pod č.302
vo výške 40,25 Eur v zozname pohľadávok pod č.303
vo výške 15,73 Eur v zozname pohľadávok pod č.304

Právny dôvod : faktúry : č.2151082349, č.2161054754, č.2161054746, č.2161089933 – dodaný tovar s výhradou
vlastníckeho práva.

Zabezpečenie : nezabezpečená pohľadávka

JUDr. Karol Kovár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRIO TEAM, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gessayova 39, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 858
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing Ladislav Szabó
Sídlo správcu:
Pri starej prachárni 14 14, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/47/2018 S1205
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/47/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze
Ing. Ladislav Szabó, správca úpadcu: TRIO TEAM, spol. s.r.o., so sídlom Gessayova 39, 851 03 Bratislava, IČO:
36 730 858, v súlade s ustanovením § 34 ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov, zvoláva schôdzu veriteľov na deň 05.03.2019.
Miesto konania: Kancelária Mgr. Ladislava Baráta, Školská 3, 949 01 Nitra
Prezentácia od 10:00 hod
Začiatok schôdze o 10:20 hod.

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Fyzické osoby predložia pri prezentácií doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší
ako tri mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia doklad totožnosti a plnomocenstvo, prípadne poverenie na
zastupovanie.
Ing. Ladislav Szabó, správca úpadcu

K014544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kyselica Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1275 / 17, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1957
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/224/2018 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/224/2018
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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MK Recovery, k.s., so sídlom Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaná v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1754, v mene ktorej koná komplementár JUDr. Marianna
Kuchtová, správca dlžníka Ľubomír Kyselica, nar. 09.02.1957, trvale bytom Černyševského 17, 851 01
Bratislava, po ukončení ponukového kola a speňažení majetku dlžníka, správca zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ľubomír Kyselica, nar. 09.02.1957,
trvale bytom Černyševského 17, 851 01 Bratislava, zrušuje.

V Bratislave, dňa 13.02.2019
MK Recovery, k.s. Správca

K014545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADEPETROL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 2, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 750 740
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/74/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/74/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oliver Korec, správca úpadcu: TRADEPETROL a.s., so sídlom Orechová 2, 900 27 Bernolákovo,
IČO:35 750 740, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/74/2018, 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 v
kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok
v čase od 08.00-12.00 hod. a 12.00-14.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú
adresu: o.korec@gmail.com
JUDr. Oliver Korec, správca

K014546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRADEPETROL a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orechová 2, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 750 740
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oliver Korec
Sídlo správcu:
Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/74/2018 S322
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/74/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/ Foreign creditors
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu TRADEPETROL, a.s., so
sídlom Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, IČO: 35 750 740, oznamujeme, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Bratislava I, sp.zn. 37K/74/2018 zo dňa 6.2.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
31/2019 dňa 13.2.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Oliver Korec.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee in
bankruptcy, I would like to inform you that on the 13th February 2019 was published in the Commercial Bulletin
No. 31/2019 the Declaration of Insolvency of Debtor TRADEPETROL, a.s., Orechová 2, 900 27 Bernolákovo, ID
No.: 35 750 740, by the District Court Bratislava I, Case No. 37K/74/2018 and JUDr. Oliver Korec was appointed
as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 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 truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; 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
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

123

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Bratislava, 13.2.2019

K014547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
900 63 Jakubov č. 475, 900 63 Jakubov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 32 642 890
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2015 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ing. Mário Šimek - MKV Sídlo/Bydlisko/Miesto
podnikania dlžníka/Úpadcu: 900 63 Jakubov č. 475 IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 32 642 890 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01
Bratislava, Sídlo kancelárie: Zelená 2, 811 01 Bratislava
Sp. zn. správcu: 8K/48/2015 S 1433
k sp. zn.: 8K/48/2015

Iné zverejnenie: Zmena v súpise oddelenej podstaty

Na základe rozsudku Okresného súdu Malacky o schválení súdneho zmieru, sp. zn. 30C/30/2018 - 64 zo
dňa 29.11.2018, právoplatného dňa 04.01.2019, ktorým súd vyporiadal BSM úpadcu s jeho manželkou tak,
že majetok patriaci do BSM prikázal do výlučného vlastníctva úpadcu, vykonal správca nasledovné zmeny
v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, číslo
zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 313:

Súpis oddelenej podstaty:

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, Číslo zabezpečenej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 313

stavba:
opis zložky majetku: rodinný dom súp. č. 475 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. č. 2021/94, parc. č.
2022/4, parc. č. 2022/5 a parc. č. 2023/113, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika,
zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 335.240,00
mena: EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota majetku: 335.240,00 EUR
poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

stavba:
opis zložky majetku: záhradný domček súp. č. 475, postavený na pozemku parc. č. 2021/65 a parc. č. 2023/114,
k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 64.300,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 64.300,00 EUR
poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/26, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
o výmere 1128 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 70.500,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 70.500,00 EUR
poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/65, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
o výmere 152 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 9.500,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 9.500,00 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/94, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
o výmere 308 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 19.250,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 19.250,00 EUR
poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/95, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
o výmere 52 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 3.250,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 3.250,00 EUR
poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

pozemok:
opis zložky majetku: pozemok parcela registra “C” parc. č. 2021/96, druh pozemku: zastavené plochy a nádvoria,
o výmere 132 m2, k.ú. Jakubov, obec JAKUBOV, okres Malacky, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 1353
spoluvlastnícky podiel: 1/1
suma: 8.250,00
mena: EUR
súpisová hodnota majetku: 8.250,00 EUR
poznámka: majetok bol zapísaný zároveň do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa: Capital Industrial
a.s., IČO: 35 701 790 v konkurze na majetok úpadcu: MKV spol. s r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
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

126

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Malacky, IČO: 35 942 380, vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod č.k. 3R/9/2012

K014548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5092/46, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/25/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Osvald, správca úpadcu: Ľuboš Valach, nar.: 10.09.1969, trvale bytom Rajčianska 5092/46, 821 07
Bratislava - Vrakuňa, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ulici
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.30 - do 11:30 a od
12:30 do 15.30 hod, priestory KONZULTA. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0905 646 291.
Mgr. Filip Osvald

K014549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Dušan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cyrilova 5, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/265/2018 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/265/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu: Ing. Dušan Rafael, narodený 18.06.1964, trvale bytom Cyrilova 5,
Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz vyhlásený na majetok úpadcu sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.

Mgr. Peter Arendacký, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Valach
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajčianska 5092/46, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/25/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/25/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu: Mgr. Filip Osvald, správca majetku úpadcu: Ľuboš Valach, nar.: 10.09.1969, trvale bytom
Rajčianska 5092/46, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. - variabilný
symbol/ poznámka v zložení: číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 37OdK252019
001). Výška kaucie: 350,- EUR.
v Bratislave, dňa 14.02.2019, Filip Osvald - správca

K014551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fojtíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 99/24, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/476/2018 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/476/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Osvald, správca úpadcu: Jana Fojtíková, nar.: 30.03.1986, Medená 99/24, 811 02 Bratislava, oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ulici Karloveské rameno 4B, 841 04
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.30 - do 11:30 a od 12:30 do 15.30 hod, priestory
KONZULTA. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0905 646 291.
Mgr. Filip Osvald

K014552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fojtíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 99/24, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/476/2018 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/476/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu: Mgr. Filip Osvald, správca majetku úpadcu: Jana Fojtíková, nar.: 30.03.1986, Medená
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99/24, 811 02 Bratislava, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. - variabilný symbol/ poznámka v zložení:
číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 37OdK4762019 001). Výška kaucie: 350,EUR.
v Bratislave, dňa 13.02.2019, Filip Osvald - správca

K014553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šuráni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2019_S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Pavol Šuráni, nar.: 03.12.1978, trvalý pobyt: Miestny úrad
Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od
09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0911 787 837 alebo prostredníctvom mailu:
michal.mihalik@noskopartners.eu
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca

K014554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šuráni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2019_S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca dlžníka: Pavol Šuráni, nar.: 03.12.1978, trvalý pobyt: Miestny úrad
Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 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. SK71 0900 0000 0006 3389
4016 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., a ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera a do správy pre prijímateľa uviesť: Pavol Šuráni – kaucia.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca
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K014555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šuráni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Mihálik, PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/2/2019_S1312
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/2/2019
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 o insolvenčnom konaní
Mgr. Michal Mihálik, PhD. ako správca dlžníka: Pavol Šuráni, nar.: 03.12.1978, trvalý pobyt: Miestny úrad
Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, (ďalej ako „dlžník“), oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 21.01.2019, č. k.: 8OdK/2/2019-10, 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,
Mgr. Michal Mihálik, PhD. as the bankruptcy trustee of the bankrupt: Pavol Šuráni, date of birth: 3 December
1978, residing at: (hereinafter as the “bankrupt”) it is our duty to inform you that in pursuance of the resolution of
the District Court Bratislava I dated 21 January 2019, File No.: 8OdK/2/2019-10, the court declared the bankrupt
insolvent.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019, deň vydania:
28.01.2019.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 19/2019, issue date:
28 January 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“),
sú veritelia úpadcu povinní v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise na adresu správcu: Mgr. Michal Mihálik, PhD., Zámocká 14, 811 01, Slovenská republika. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje 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. on Bankruptcy and Restructuring, as amended (hereinafter as “BRA”), the
creditors of the bankrupt shall register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the trustee and to the address: Mgr. Michal Mihálik, PhD., Zámocká 14, 811 01
Bratislava, Slovak Republic. Each claim shall be registered separately. The registration shall include:
information about the name, surname or the business name and address of the creditor and of the bankrupt, legal
reasoning of the claim, order of the satisfaction of the claim from the bankruptʼs general estate and the amount of
the principal and the interests, legal reasoning of the interests; the registration shall be filled in a special
registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfilment of a certain condition shall register their
claims in the same way. Furthermore, they shall specify such condition in the registration form. Creditors with
claims secured with securities also file in the registration form which has to provide information about the subject
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matter to which the security is tied. The claim shall be registered in euros. The registration form shall be
accompanied by documents proving the details given therein. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch office in the Slovak Republic, representative for delivery with an address or a seat in the Slovak
republic shall be specified. In case a non-monetary claim is registered, an expert opinion stating the value of the
claim shall be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok), alebo znalecký
posudok (nepeňažné pohľadávky), alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form will not be taken into account in case that the registration form will not fulfil the statutory
conditions, or will not be submitted in the prescribed form, or will not be signed and dated, or it will not be
accompanied by a summary report (in case of more claims) or an expert opinion (in case of non-monetary claim),
or it will not be submitted within the set time limit. Non-registered right in rem shall cease to exist after the
expiration of the registration deadline. The trustee nor the court have the obligation to notify the creditor to amend
or correct the incomplete and/or incorrect registration form.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
In accordance with the Section 29 of the BRA, the creditor is responsible for the accuracy of the data stated in the
registration form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information applies to creditors, whose residence or seat is not known from the documentation of the
bankrupt.
Mgr. Michal Mihálik, PhD., správca / trustee

K014556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALLFINE s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karadžičova 8/A / 0, 821 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 401 136
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dedák
Sídlo správcu:
Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/36/2017 S1406
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/36/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu
JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod číslom S 1406, správca úpadcu ALLFINE s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A,
821 08 Bratislava, IČO: 45 401 136, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro,
vložka č.: 63153/B (ďalej ako „Úpadca“), v konkurze vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp .zn.
6K/36/2017, vyhlasuje 4. kolo ponukového konania na predaj podniku Úpadcu ako celku.
Ponukové konanie sa začína dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Predmet predaja
Majetok podniku Úpadcu tvoria súpisové zložky majetku patriace do všeobecnej a oddelenej podstaty Úpadcu
uvedené ďalej z pôvodne zverejnených v Obchodnom vestníku č. 200/2017 dňa 19.10.2017, č. K032964
a K032965 a následne zverejnených v Obchodnom vestníku č. 21/2018 dňa 30.01.2018, č. K006415 a K006416,
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ktoré boli upravené zverejnením v Obchodnom vestníku č. 45/2018 dňa 05.03.2018 č. K014603 (celková hodnota
podniku Úpadcu je správcom odhadovaná na sumu vo výške 1 998 853 EUR), a to:
Všeobecná podstata
Hnuteľný majetok
Dátum
obstarania

Evid. č. Popis hnuteľnej veci
3
39
41

Plošná váha

Výrobné číslo / evidenčné
Umiestnenie
číslo
BPS - Kamenica
Cirochou
BPS - Kamenica
Cirochou
BPS - Kamenica
Cirochou
BPS - Kamenica
Cirochou
BPS - Kamenica
Cirochou
BPS - Kamenica
Cirochou
BPS - Kamenica
DF 253/2014
Cirochou

30.9.2011

Rozvodová
Jenbacher
Ponorné
Hennlich

skriňa
miešadlo

9.11.2012
7.6.2013

42

Prietokomer

27.6.2013

44

Katalyzátor jenbacher

30.9.2013

46

TATRA 815

24.6.2013

47

Čerpadlo
253/2014

vret.

DF

20.10.2014

Súpisová
EUR

hodnota

v

nad
400,00
nad
nad
nad
nad
nad
nad

5 000,00
500,00
500,00
1 500,00
2 500,00
4 000,00

Pohľadávky
Označenie dlžníka

Faktúra č.

Východoslovenská
energetika a.s.
Východoslovenská
energetika a.s.
Východoslovenská
energetika a.s.
Východoslovenská
energetika a.s.
Východoslovenská
energetika a.s.
Východoslovenská
energetika a.s.
Východoslovenská
energetika a.s.

20153003
49/406
20153005
49/406
20153007
49/406
20153010

Istina
v Príslušenstvo
EUR
EUR
21 648,28 458,35
26 460,92 385,17
28 535,88 207,69
560,99

v Právny dôvod vzniku Zabezpečovacie
pohľadávky
právo
dodávka
elektrickej nie
energie na straty 0215
dodávka
elektriny nie
032015
dodávka elektriny
nie

Súpisová
hodnota
2 500

v EUR

2 400
2 800

penále

nie

50

20153011
49/406
20153001

7 627,45

8,41

dodávka elektriny

nie

1 000

5 651,63

1 329

2 500

20153013

3 433,7

693

dodávka elektriny do DS nie
na straty
dodávka elektriny do DS nie
na straty

1 500

Oddelená podstata
Hnuteľný majetok

Evid.
Popis hnuteľnej veci
č.

4

Miešadla SUMA
UG110-380

OPTIMIX

Výrobné číslo /
Dátum
evidenčné
Umiestnenie
obstarania
číslo

25.10.2012

OPTIMIX
UG110-380

Súpisová
hodnota v Zabezpečovacie právo
EUR
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
40 000
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
BPS
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
Kamenica nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
Cirochou
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
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Rozmelovač NETSZCH
Ovas S1-4.0/300

6

čerpadlo WANGEN KL658
WANGEN
25.10.2012
121,1
KL65S 121,1

BPS
- 15 607
Kamenica nad
Cirochou

7

miešadla SUMA FR5

25.10.2012 SUMA FR5

BPS
- 64 297
Kamenica nad
Cirochou

9

čerpadlo Esele AT 104

25.10.2012 Esele AT 104

BPS
- 3361
Kamenica nad
Cirochou

10

Separátor substrátu

25.10.2012 -

BPS
- 15 128
Kamenica nad
Cirochou

11

Kompresor
substrátu

25.10.2012 MEDO, L-200

BPS
- 7 083
Kamenica nad
Cirochou

12

Kompresor na odsírovanie
25.10.2012 REMCOM

BPS
- 5 162
Kamenica nad
Cirochou

13

Kompresor na pneumat.
25.10.2012 Zámky WURTH K210

BPS
- 359
Kamenica nad
Cirochou

na

M

BPS
NETZSCH
M
Kamenica nad 11 406
Ovas S1-4 a
Cirochou

5

dávkovanie

25.10.2012

Deň vydania: 18.02.2019
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
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15

Duchadlo kopuly BAUER

25.10.2012 -

BPS
- 509
Kamenica nad
Cirochou

16

Plynový
k09MS

25.10.2012 SCL-k09MS

BPS
- 19 211
Kamenica nad
Cirochou

17

Kogeneračná jednotka 999
25.10.2012 kWh

19

Obehové
čerpadlo
WILLO IPL80/15

20

Obehové čerpadlo
TOP S40/10

21

čerpadlo Willo - hydrojet

25

Ostatné drobné prístroje a
25.10.2012 zariadenia

BPS
- 87 008
Kamenica nad
Cirochou

26

Čerpacie zariadenie a brúska 25.10.2012 -

BPS
- 27 016
Kamenica nad
Cirochou

27

Ponorné
miešadlo
vodiacím zariadením

BPS
- 127 515
Kamenica nad
Cirochou

kompresor

SCL-

TUV

WILLO

BPS
- 330 195
Kamenica nad
Cirochou

25.10.2012

BPS
- 779
TUL
WILLO
Kamenica nad
IPL80/15
Cirochou

25.10.2012

TUV
TOP

WILLO

25.10.2012 -

s

25.10.2012 UG110/380

BPS
- 1 980
Kamenica nad
Cirochou

BPS
- 251
Kamenica nad
Cirochou

Deň vydania: 18.02.2019
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
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28

Separátor substrátu

25.10.2012 -

BPS
Kamenica
Cirochou

29

Zariadenie na úpravu plynu

25.10.2012 DN 200

BPS
Kamenica
Cirochou

30

Stanica
teplom

25.10.2012 -

BPS
Kamenica
Cirochou

31

Systém prívodu vzduchu

25.10.2012 -

BPS
Kamenica
Cirochou

32

Plynojem

25.10.2012 -

BPS
Kamenica
Cirochou

33

GE Jenbacher, BPS
Kogeneračné zariadenie GE
25.10.2012 JMS
320 Kamenica
Jenbacher, JMS 320 GS.B.L
GS.B.L
Cirochou

35

Riadiaci systém
ATP-SIEMENS

8

Ventil GENEBRE trojcestný
25.10.2012 el. riadený

pre

zásobovanie

obsluhy

25.10.2012 2735

BPS
Kamenica
Cirochou

BPS
Kamenica
Cirochou

Deň vydania: 18.02.2019

výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 15 128
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 19 331
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 22 398
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 13 628
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 55 232
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 445 463
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 56 999,38 práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
- 6 759
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
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ventily

25.10.2012 -

BPS
Kamenica
Cirochou

25.10.2012 -

BPS
Kamenica
Cirochou

14

Elektromagnetické
REGADA

18

Vzduchotechnika

22

BPS
Fakľa na spaľovanie plynu 25.10.2012 RUDOS R 500/1 Kamenica
RUDOS
Cirochou

23

Kotol Buderus

36

Trafostanica + NN rozvody +
283/2011
25.10.2012
HRM
310/2011

37

Automatický
systém
Jenbacher gas engine

38

Elektrické
zariadenie
rozvádzač ovládania stavu a
R1821/2012,
čerpania oleja, rozvádzač
25.10.2012 13/2012
plynového horáka R500/1,
361012/2012
rozvádzač snímania plynu a
CO v prevádzke

BPS
Kamenica
Cirochou

25.10.2012 7742170217

-

25.10.2012 1046635/2011

a

BPS
Kamenica
Cirochou

BPS
Kamenica
Cirochou

BPS
a Kamenica
Cirochou

Deň vydania: 18.02.2019

záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 1 020
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 24 104
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 15 008
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad
práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
510
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 46 774,80 práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 60 609,60 práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682
420 v zmysle Zmluvy o zriadení záložného
nad 16 470,00 práva k hnuteľným veciam, na zabezpečenie
úveru z Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo
výške 1 700 000,- EUR, právny dôvod:
financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej
stanice Kamenica nad Cirochou

Nehnuteľnosti
Nehnuteľný Popis stavby Súpisné List
Katastrálne Adresa
s Štát
majetok
číslo
vlastníctva územie
orientačným
číslom
Stavba
Rozostavaná bez súp. 2630
Kamenica Kamenica
Slovenská
(kolaudačné stavba
č.
nad
nad Cirochou republika
rozhodnutie
Cirochou

Stavebné Pozemok Súpisová Spoluvlastnícky
povolenie
hodnota podiel
v EUR
Stavebné par.
č. 505 000 1
povolenie 2619/9,
č. 472/2011 par.
č.
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zo
dňa
19.11.2013)

Zabezpečovacie právo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

zo
dňa 2619/10,
15.08.2011 par.
č.
2619/11,
par.
č.
2619/12,
par.
č.
2619/13,
par.
č.
2619/14,
par.
č.
2619/15,
par.
č.
2619/16,
par.
č.
2619/17,
par.
č.
2619/18,
par.
č.
2619/19
záložné právo v 1. rade v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., sídlom Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, IČO: 00 682 420 v zmysle Úverovej zmluvy č. 84662/2012, úver vo výške 1 700 000,- EUR, právny
dôvod: financovanie výstavby a prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad Cirochou

Pohľadávky
Označenie dlžníka

Faktúra č.

Východoslovenská
energetika a.s.

20153004
49/406

Východoslovenská
energetika a.s.

20153006
49/406

Východoslovenská
energetika a.s.

20153008
49/406

Východoslovenská
energetika a.s.

20153009

Východoslovenská
energetika a.s.

20153012
49/406

Právny dôvod
Súpisová
Istina Príslušenstvo
vzniku
Zabezpečovacie právo
hodnota v
v EUR v EUR
pohľadávky
EUR
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
dodávka
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
37
801,10
elektriky 0215 pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 3 700
836,69
doplatok
Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
dodávka
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
46
673,20
elektriny
na pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 4 600
248,25
straty 032015 Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
dodávka
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
49
362,99
elektriny
pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 4 900
874,84
doplatok
Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
980,5
penále
pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 100
Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
dodávka
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
13
14,70
elektriny
pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 1 300
331,21
doplatok
Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
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Východoslovenská
distribučná a.s.

20153002

9
2 323
877,89

dodávka
elektriny
doplatok

Východoslovenská
distribučná a.s.

20153014 6 001,4 1 211

dodávka
elektriny
doplatok

Deň vydania: 18.02.2019

prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 5 000
Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou
záložné právo k pohľadávke v 1. rade v prospech
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s., sídlom
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, v
zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva k
pohľadávke č. 84662-2012, na zabezpečenie úveru z 3 000
Úverovej zmluvy č. 84662/2012 vo výške 1 700 000,EUR, právny dôvod: financovanie výstavby a
prevádzky Bioplynovej stanice Kamenica nad
Cirochou

Predmetom predaja sú aj všetky reálne existujúce a doteraz nezistené (resp. neevidované v účtovnej evidencii)
veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace do podniku Úpadcu.
Podmienky 4. kola ponukového konania
Ponuky je Záujemca povinný predložiť za celý podnik Úpadcu. Na ponuky, predložené iba na časť uvedeného
podniku Úpadcu sa neprihliada.
Podnik Úpadcu sa odpredáva v 4. kole ponukového konania za najvyššie ponúknutú cenu, ktorá však nesmie byť
neprimeraná. O primeranosti kúpnej ceny za podnik Úpadcu rozhoduje zabezpečený veriteľ Slovenská záručná
a rozvojová banka, a.s. a veriteľský výbor Úpadcu (v zložení GURMAN, s.r.o. – predseda, ENAGRO, a.s. a AGRISERVIS, s.r.o.), ktorí sú oprávnení odmietnuť každú ponuku.
Záujemca
Do 4. kola ponukového konania na speňaženie podniku Úpadcu sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmto vyhlásením, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. Záujemca musí byť
taktiež spôsobilý byť predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností.
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto
plnomocenstvo s úradne overeným podpisom, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Každý záujemca si vyžiada od správcu informačné memorandum k podniku Úpadcu za úhradu vecných nákladov
vo výške 3,- EUR. Súčasťou tohto memoranda je predpísané tlačivo na podanie ponuky a dohoda o zmluvnej
pokute. Záujemca potvrdí ich prevzatie svojím podpisom u správcu.
Cenová ponuka bude spĺňať požadované náležitosti len ak záujemca v rámci ponuky preukáže finančné zdroje na
uhradenie celej navrhovanej kúpnej ceny a to výpisom z bankového účtu, na ktorom bude dostatok peňažných
prostriedkov alebo úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD (Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj).
Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správcovi ponuku s požadovanými dokumentami na odkúpenie majetku úpadcu na prevzatom
tlačive v zalepenej obálke s viditeľným označením: „KONKURZ 6K/36/2017, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu
JUDr. Štefan Dedák, Carlton Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, v lehote do 30 dní od zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Záujemca môže podať účinnú ponuku len tak, že ju:
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a. podá na predpísanom úplne vyplnenom tlačive vydanom správcom (príloha č. 1 memoranda);
b. priloží podpísanú dohodu o zmluvnej pokute (príloha č. 2 memoranda);
c. zloží na účet správcu riadne a včas zábezpeku podľa podmienok ponukového konania a to najneskôr do
uzávierky kola.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a nebude podaná riadne a včas správca
na takúto ponuku neprihliada a nebude zahrnutá do hodnotenia.
Uzávierka 4. kola ponukového konania je 30. deň odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Zábezpeka
Zábezpeka do ponukového konania sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 50 000,- EUR. Zábezpeka
musí byť zložená najneskôr do 20 dní odo dňa zverejnenia 4. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Ak zábezpeka nie je zložená riadne a včas, na ponuku sa neprihliada a nie je zahrnutá do hodnotenia. Skladanie
zábezpeky je prípustné len peňažným prevodom na osobitný účet Úpadcu č. účtu, IBAN: SK02 1100 0000 0029
2483 2156, vedeným v Tatra banka, a.s. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku pre účely ponukového konania
výlučne spôsobom stanoveným podľa týchto podmienok.
Zábezpeka sa považuje za zloženú okamihom pripísania finančných prostriedkov v požadovanej výške v celosti
na bankový účet Úpadcu.
Správca najneskôr uplynutím lehoty viazanosti ponúk vráti späť zloženú zábezpeku podľa týchto podmienok
záujemcom, ak:
a. ponuka záujemcu nebola zaradená do hodnotenia;
b. správca zruší vyhlásené ponukové konanie;
c. záujemca bol v hodnotení neúspešný a nedošlo s ním k uzatvoreniu zmluvy o predaji podniku.

V prípade, že určený víťaz predmetného ponukového konania odmietne uzatvoriť zmluvu o predaji podniku
Úpadcu alebo neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa zmluvy o predaji podniku, má správca právo zraziť zo zloženej
zábezpeky sumu vo výške 50 % zábezpeky (t. j. 25 000,- EUR) titulom zmluvnej pokuty ako paušalizovanej
náhrady nákladov. Zvyšnú časť zloženej zábezpeky správca vráti späť záujemcovi bezhotovostným prevodom na
bankový účet, z ktorého bola zábezpeka poukázaná.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza ponukového konania, vráti správca tomuto
záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola zábezpeka poukázaná do 10 dní po ukončení
ponukového kola.
Zábezpeka sa pre úspešného Záujemcu považuje za prvú časť kúpnej ceny.
Podmienky vyhodnotenia ponukového konania
O víťazstve v 4. kole ponukového konania rozhoduje najvyššie ponúknutá suma, ktorá však nesmie byť
neprimeraná .
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť alebo odmietnuť všetky
predložené ponuky a to aj na základe žiadosti zabezpečeného veriteľa SZRB a/alebo veriteľského výboru.
Správca je v takomto prípade povinný zrušiť ponukové konanie na základe uvedenej požiadavky, pričom sa
považujú predložené cenové ponuky za odmietnuté.
Otváranie obálok s ponukami záujemcov, ktoré sa uskutoční bezodkladne po uzávierke kola, vykoná správca
v prítomnosti zabezpečeného veriteľa SZRB alebo ním splnomocnenej osoby, o čom bude spísaná zápisnica.
Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote do 10 dní od otvorenia obálok.
O primeranosti ceny rozhodne zabezpečený veriteľa SZRB a veriteľský výbor.
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Oznámenie prijatia cenovej ponuky víťazovi 4. kola ponukového kola sa uskutoční písomne a to poštou alebo
emailom na adresu uvedenú v cenovej ponuke, pričom lehota na oznámenie je zachovaná, ak bude v posledný
deň dané oznámenie na poštovú prepravu alebo odoslané emailom. Ak správca ani jednému zo záujemcov
neoznámi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že ponuka nebola prijatá a správca si uplatnil
právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
V prípade, ak správca zruší vyhlásené ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky cenové ponuky,
nemá záujemca, ktorý sa do ponukového konania zapojil právo na náhradu škody ako ani na náhradu nákladov,
ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.
4. kolo ponukového konania je skončené dňom uzatvorenia zmluvy o predaji podniku Úpadcu s víťazom
ponukového konania a zaplatení kúpnej ceny; zrušením ponukového konania správcom; odmietnutím všetkých
ponúk správcom; alebo vyhlásením ďalšieho kola ponukového konania správcom.
Obhliadka
Obhliadku podniku Úpadcu zabezpečí správca potencionálnemu záujemcovi a to na základe predchádzajúcej
dohody záujemcu so správcom. Termín obhliadky je možné so správcom dohodnúť buď telefonicky na čísle +
421 915 550 003 alebo emailom na adresu: office@dedakak.com.

JUDr. Štefan Dedák,
správca

K014557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RELCO s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3239 / 0, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 818
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/53/2015 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/53/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu RELCO s.r.o., so sídlom Okružná 3239, 900 01
Modra, IČO: 36 541 818, sp. zn. 8K/53/2015 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813
66 Bratislava, IČO: 00 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č.
14, v celkovej výške 739,00 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca
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K014558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2018 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurze Retail Value Stores, a.s., sídlo: Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZoKR“)
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 08. 10. 2018) doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: ALFA SORTI s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 630 791 v celkovej
výške prihlásenej sumy 580,25 Eur, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1
ZoKR.
JUDr. Ivana Hutňanová

K014559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Retail Value Stores, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 256 770
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/39/2018 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/39/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurze Retail Value Stores, a.s., sídlo: Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava, IČO: 47 256 770, týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZoKR“)
bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 08. 10. 2018) doručená prihláška
pohľadávky veriteľa: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, 821 05 Bratislava, IČO: 36 357 065
v celkovej výške prihlásenej sumy 6.406,44 Eur, ktoré správca zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného
podľa § 31 ods. 1 ZoKR.
JUDr. Ivana Hutňanová

K014560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninová 334/166, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1981
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Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/252/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/252/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo, značka: ŠKODA FABIA, AB HATCHBACK 5 dv.,
farba: strieborná metalíza pastelová, ev. č. GA550CN, VIN: TMBBA25J483072042, rok výroby: 2008.
Súpisová hodnota majetku: 1.200,- EUR
Dátum zápisu: 12.02.2019

K014561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leninová 334/166, 925 22 Veľké Úľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1981
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/252/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/252/2018, na
majetok úpadcu Norbert Nagy:
osobné motorové vozidlo, značka: ŠKODA FABIA, AB HATCHBACK 5 dv., farba: strieborná metalíza
pastelová, ev. č. GA550CN, VIN: TMBBA25J483072042, rok výroby: 2008, údaj na tachometri 283 946 km,
súpisová hodnota majetku 1200,-EUR.
I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 1. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie auta a jej uhradenie ako zálohy
v celej výške na účet
SK4683300000002001032150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (v prípade
úhrady bezhotovostným prevodom postačuje dať príkaz na úhradu najneskôr v posledný deň lehoty za
predpokladu, že suma bude pripísaná na cieľový účet na základe uvedeného príkazu).
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.
1.3
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: Insolvenčný
správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava.
1.4

Ponuka záujemcu sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Konkurz
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36OdK/252/2018, úpadca Norbert Nagy, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
1.5 Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
1.6
Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
1.7

Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.8
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel znáša
nadobúdateľ vozidla.
II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).
2. Označenie predmetu kúpy.
3. Návrh kúpnej ceny.
4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.
5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.
III. VYHODNOTENIE PONÚK:
3.1 Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.4 sa neprihliada

3.3

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

3.4

Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

3.6 Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
3.7 V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia bodu 1.3 až 1.6 a čl. II. sa použijú primerane.
3.8
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť II. kolo ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s. správca úpadcu: Norbert Nagy
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v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
x 0, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.1.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/191/2018/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/191/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – 2. kolo

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka Adriana Horváthová, nar.
09.01.1987, 925 85 Neded, týmto vyhlasuje druhé kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľnosti.

Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia (ďalej v texte ako „Predmet ponuky“) v rámci ponukového konania je nehnuteľnosťpozemok zaradený do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty nasledovne:

Názov

Súpisová
Výmera
hodnota [EUR] [m2]

pozemok evidovaný
436,00
v okrese Senec

2 180

Obec

Názov
katastrálneho
územia

Chorvátsky
Grob

Chorvátsky Grob

druh
pozemku
orná pôda

LV

Číslo
parcely

444 3691

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
1/5

podľa Zverejnenia súpisu majetku v Obchodnom vestníku č. 241/ 2018 dňa 14.12.2018 (K095488)
Ponukové konanie správca vyhlasuje touto formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a vyzýva
záujemcov v súlade s § 7ZKR na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku.

Podmienky ponukového konania:

1/Podmienkou prijatia ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky v plnej 100% ponukovej kúpnej
cene, pričom zábezpeka záujemcu musí byť pripísaná na Účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2/Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., konkurzný správca,
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr v lehote 10kalendárnych dní do
12.00hod.,od tohoto zverejnenia v Obchodnom vestníku/pričom za deň zverejnenia sa považuje až nasledujúci
deň uverejnenia/ v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ
KONANIE – 2.A H“. Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do
kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
3/Podmienkou prijatia ponuky do ponukového konania je záväzok dodržať podmienky ponukového konania a včas
uzavrieť Kúpnu zmluvu. V prípade porušenia tohto záväzku - uzavrieť Kúpnu zmluvu, sa oprávnený záujemca
zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume ním zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca zároveň
vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi. Správca bez
zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený na bankovom výpise, ak
ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.
4/Ponuka sa považuje za záväznú, ktorá sa môže doručovať len v písomnej forme s podpisom záujemcu, a musí
byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku.
5/Z ponuky musí vyplývať záujem oprávneného záujemcu. Oprávnený záujemca nesmie predloženú ponuku
v rámci tohto verejného ponukového konania svoju ponuku meniť.

6/Ponuka musí obsahovať:
a/ označenie záujemcu s jeho identifikačnými údajmi a kontaktmi
b/označenie majetku, ktorý je Predmetom ponuky
c/ súhlas s podmienkami tohto ponukového konania
d/výšku ponúknutej ceny v mene Eur za Predmet ponuky
e/kópiu OP, u podnikateľov FO,PO aktuálne výpisy z registrov,vrátane registra dph

7/O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet ponuky za
predpokladu, ak budú splnené vyššie uvedené podmienky. Dlžník Adriana Horváthová, nar. 09.01.1987, 925 85
Neded, nie je platiteľom DPH. V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli doručené dve alebo
viac rovnakých najvyšších ponúk, má prednosť ponuka,ktorá bola doručená skôr.
7/Účtom pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie bankový účet správcu v tvare:
IBAN: SK66 0200 0000 0032 7794 2651, BIC: SUBASKBX, var.symbol 281912018.
8/Ponukové konanie vyhodnotí správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok a vyhodnotení ponúk správca spíše úradný záznam. Otváranie obálok je verejné a správca
pozve k nemu záujemcov,ktorí o to elektronicky požiadali rovnakou formou.
Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, správca prijme najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet ponuky,ak bude primeraná/správca pri neprimeranosti cenovej ponuky môže
ponuku odmietnuť/ a túto vyhodnotí ako víťaznú.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy do 7 dní, za
pomienky predloženia jeho preukazu totožnosti.Ak úspešný záujemca v lehote stanovenej správcom neuzavrie
Kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zopakovať.
Náklady spojené s uzatvorením kúpnej zmluvy,s prevodom vlastníctva a s prevzatím Predmetu ponuky,znáša
úspešný záujemca.,rovnako ako i nebezpečenstvo náhodného zhoršenia Predmetu ponuky a kúpy ,ktoré na neho
prechádza súčasne s prevodom.Miestom uzatvorenia zmluvy je sídlo správcu.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie je organizované správcom dľa ustanovení § 167n a 167p Zák.č.7/2005 Z.z. a nie je
verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou
obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného
Zákonníka. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude
prihliadať.
Správca konkurznej podstaty na požiadanie záujemcom poskytne ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému
konaniu, a to telefonicky na tel. č. 033 / 55 15 200 alebo e-mailom cez: sefcik@nextra.sk. Na zmluvu, ktorou
správca speňaží Predmet ponuky podľa tohto záväzného pokynu, sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (v texte ako „Kúpna
zmluva“).

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K014563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šajdíkove Humence 373, 906 07 Šajdíkove Humence
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/229/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/229/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 23/2019 zo dňa 01.02.2019, pod
K009621, prebehlo II. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka Miroslav Malík, nar. 02.03.1965,
bytom 906 07 Šajdíkove Humence č. 373, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Malík –
MALKOP, IČO: 34 736 514, s miestom podnikania 906 07 Šajdíkove Humence 373, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.03.2017, zapísaného v súpise majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú
podstatu pod por. č. 2 , zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 233/2018 zo dňa 04.12.2018 pod položkou
K092433.
Druhého kola ponukového konania na predaj súboru majetku dlžníka sa nezúčastnil žiaden záujemca.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku
dlžníka ako neúspešné.
V Piešťanoch, dňa 13.02.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca dlžníka Miroslava Malíka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šajdíkove Humence 373, 906 07 Šajdíkove Humence
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/229/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/229/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní III. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Malík, nar. 02.03.1965, bytom 906
07 Šajdíkove Humence č. 373, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Malík – MALKOP, IČO:
34 736 514, s miestom podnikania 906 07 Šajdíkove Humence 373, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 04.03.2017, ponúka v III. kole verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 233/2018 zo dňa 04.12.2018
pod položkou K092433 a to:
Por.
Dátum
Súpisová
Názov hnuteľnej veci/súboru
Počet
č.
zápisu
hodnota v €
2.
Osobné motorové vozidlo MAZDA 323 P/1,5 i, t.č. nepojazdné, VIN: JMZBA155200555895, modrá
metalíza tmavá, dátum prvej evidencie vozidla v SR 29.6.1998. Potrebná oprava prednej nápravy 29.11.2018 1
100,00
a svetla (prelepené páskou), auto nevhodné na dlhé trasy.

Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného súboru
majetku patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty. Víťaznou bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou,
pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Miroslav
Malík, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu: Mgr.
Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 10 dní odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia oznámenia o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz – Miroslav Malík, záväzná
ponuka - NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a mailovým kontaktom;
b) označenie súboru majetku ponúkaného v ponukovom konaní nezameniteľným spôsobom;
c) výšku ponúkanej ceny;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
e) bankový účet záujemcu na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak sa na ponuku nebude prihliadať pre
nesplnenie podmienok alebo ak ponuka nebola vyhodnotená správcom ako víťazná ponuka.
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet uvedený
v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene.
5. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúknutou cenou.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena bude neprimerane nízka.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Na ponuku, pri ktorej nebola na účet úpadcu zaplatená kúpna cena podľa bodu 4 Podmienok ponukového
konania sa neprihliada.
5. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
6. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 2 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za predmet speňaženia, pričom
víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky
a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. O vyhodnotení ponúk a aj v prípade zhodnosti ponúk vyhotoví správca zápisnicu
z otvárania obálok.
7. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
8. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
kúpnu zmluvu.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) .
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 13.02.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Miroslav Malík

K014565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:
Porad. číslo

34.

Názov hnuteľnej veci/súboru

Dátum zápisu do zoznamu majetku

Zrážky zo mzdy za január 2019

11.02.2019

Počet Hodnota
v€
1
119,93

Súpisná hodnota v €
119,93

V Piešťanoch, dňa 13.02.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca konkurznej podstaty
úpadcu Daniela Vargu

K014566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2 / 0, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2014 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhodnotení I. kola ponukového konania na správu a uloženie registratúrnych záznamov
úpadcu – Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze.
Na základe oznámenia správcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 19/2019 zo dňa 28.01.2019, pod
K008117, prebehlo I. kolo ponukového konania na správu a uloženie registratúrnych záznamov úpadcu Euro
LOGOS, s.r.o. v konkurze, so sídlom Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475 (ďalej len „úpadca“).
Prvého kola ponukového konania na správu a uloženie registratúrnych záznamov úpadcu sa nezúčastnil
žiaden záujemca. Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti správca vyhodnocuje I. kolo ponukového konania
na predaj majetku dlžníka ako neúspešné.
V Piešťanoch, dňa 13.02.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
konkurzný správca úpadcu
Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Euro LOGOS, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senecká cesta 2 / 0, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 232 475
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/8/2014 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/8/2014
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o konaní II. kola verejného ponukového konania.
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Senecká cesta 2, 931 01 Šamorín, IČO: 36 232 475, vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na
predkladanie ponúk na správu a uloženie registratúrnych záznamov úpadcu. Predmetom úschovy je najmä
ekonomická agenda a mzdová agenda.
Správca vyzýva záujemcov na predkladanie záväzných ponúk na správu a uloženie registratúrnych
záznamov úpadcu. Víťaznou bude ponuka s najnižšou ponúknutou cenou a zároveň najvýhodnejšími zmluvnými
podmienkami, pokiaľ bude spĺňať nasledovné podmienky ponukového konania:
Podmienky ponukového konania
1. Záujemcovia doručia písomné záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Konkurz – Euro
LOGOS, s.r.o., záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne na adresu kancelárie
správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany v lehote 10 dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia oznámenia o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty alebo ponuky bez označenia „Konkurz –
Euro LOGOS, s.r.o.,, záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ“ sa nebude prihliadať.
2. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani
vziať späť.
3. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
a) Nezameniteľné označenie a identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom;
b) cena za správu a uloženie registratúrnych záznamov úpadcu
c) návrh zmluvy s uvedením zmluvných podmienok;
d) čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania
vyhláseného správcom;
Na ponuku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v tomto bode sa neprihliada.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banke, IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505 8156. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zálohu na kúpnu cenu na bankový účet uvedený
v ponuke, ak ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo ponuka záujemcu nebude spĺňať
podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu doručená oneskorene.
5. Prijatá bude ponuka s najnižšou ponúknutou cenou za správu a uloženie registratúrnych
záznamov úpadcu a najvýhodnejšími zmluvnými podmienkami.
6. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ktoré nespĺňajú hore uvedené podmienky alebo
v prípade, že ponúknutá cena a navrhované zmluvné podmienky budú neprimerané.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1 Podmienok ponukového konania sa
neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3 Podmienok ponukového konania sa neprihliada.
4. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý
predmet ponuky sa neprihliada.
5. Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 kalendárnych dní od skončenia lehoty na doručovanie
ponúk. Správca vyhodnotí ponuky do 3 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok. Pri vyhodnotení
ponukového konania správcom rozhoduje najnižšia ponúknutá cena za správu a uloženie registratúrnych
záznamov úpadcu a zároveň najvýhodnejšie zmluvné podmienky. O vyhodnotení ponúk vyhotoví správca
zápisnicu z otvárania obálok a víťaznú ponuku predloží príslušnému orgánu na schválenie.
6. Správca vhodným spôsobom a v primeranej lehote bude o výsledkoch vyhodnocovania ponúk informovať
všetkých záujemcov a súd.
7. Úspešný záujemca je povinný do 5 (päť) dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom
Zmluvu na správu a uloženie registratúrnych záznamov.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Podrobnejšie informácie ohľadom predmetu speňaženia poskytne správca telefonicky na tel. č.:
0903/454509 alebo na e-mail adrese: jana.petrovlaiferov@gmail.com.
V Piešťanoch dňa 13.02.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka
Euro LOGOS, s.r.o. v konkurze

K014568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hoste 41, 925 45 Hoste
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36K/18/2016 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/18/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu Daniela Vargu , bytom Hoste 41, 925 45
Abrahám, nar. 25.03.1993 oznamuje, že dňa 12.02. 2019 zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú
pohľadávku veriteľa AXA životní pojišťovňa, a.s., vo veci organizačnej zložky AXA životní pojišťovňa, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61 859
524 doručenú prihláškou nezabezpečenej pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
P.č. Istina
v
EUR
7/1 54,33

Úroky
z Náklady
Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
omeškania z uplatnenia v suma v
v EUR
EUR
EUR
0,51
54,84
Veriteľ ako poistiteľ uzavrel s Úpadcom ako poistníkom rizikové životné poistenie. Návrh na
uzatvorenie zmluvy o rizikovom životnom poistení zo dňa 22.04.2014. Veriteľ daný Návrh
akceptoval a na zákl. ust. § 791 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Veriteľ vydal
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Úpadcovi písomné potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy č. 1400304440 vo forme poistky.
Predmetom poistnej zmluvy 1400304440 bola na strane jednej povinnosť Veriteľa poskytnúť
Úpadcovi rizikové životné poistenie, so začiatkom poistenia dňa 15.04.2014 a na strane
druhej povinnosť Úpadcu platiť Veriteľovi poistné s mesačným intervalom platenia vo výške
18,11 EUR. Úpadca uhradil posledné mesačné poistné ku dňu 14.02.2016. Na základe
žiadosti Úpadcu, ktorou požadoval zrušenie poistnej zmluvy „s platnosťou ihneď“, Veriteľ
zrušil poistnú zmluvu, ktorá zanikla ku dňu 14.05.2016. Žiadosti Úpadcu zrušiť poistnú
zmluvu ihneď nebolo možné vyhovieť, a preto veriteľ postupoval v súlade s ust. § 800 ods. 1
Občianskeho zákonníka. Podľa ust. § 803 ods. 1 Obč. zákonníka má poistiteľ právo na
poistné za dobu do zániku poistenia. Veriteľ vypočítal za uvedené obdobie dlžné poistné vo
výške 54,33 EUR. Veriteľ vypočítal dlžné poistné za obdobie od 14.02.2016 do
14.05.2016.Nakoľko Úpadca dobrovoľne nezaplatil, veriteľ si v tomto konaní uplatňuje
nasledovné:
·
Istina vo výške 54,33 EUR
·
Úrok z omeškania spolu vo výške 0,51 EUR (5% p.a. zo sumy 54,33 EUR od
15.05.2016 do 21.07.2016 – deň vyhlásenia konkurzu).

V Piešťanoch dňa 13.02.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Správca úpadcu Daniela Vargu

K014569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Ugroczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šámot 286/8, 931 01 Šamorín - Mliečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/14/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/14/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 31.01.2019 č. k.: 28OdK/14/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tibor
Ugroczky, nar. 20.09.1986, trvale bytom Šámot 286/8, 931 01 Šamorín - Mliečno (ďalej v texte len ako „Dlžník“)
a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 28OdK/14/2019S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K014570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Ugroczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šámot 286/8, 931 01 Šamorín - Mliečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/14/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/14/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 31.01.2019 č. k.: 28OdK/14/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tibor
Ugroczky, nar. 20.09.1986, trvale bytom Šámot 286/8, 931 01 Šamorín - Mliečno (ďalej v texte len ako „Dlžník“)
a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO:
40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
Tibor Ugroczky“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K014571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blanka Paulíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoltésova 1579/16, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/9/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1 patriacej do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Consumer Finance Holding, a.s. v konkurze vyhlásenom Okresným
súdom Trnava, č.k. 25K/9/2017, na majetok úpadcu Blanka Paulíková:
Osobné motorové vozidlo KIA Sportage 2.0 JE/M111/5121A, VIN: KNEJE55227K334102, rok výroby: 2007,
ev.č. HC253BX, farba: šedá metalíza, údaj na tachometri 113 910 km, súpisová hodnota majetku 5500,EUR.
I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1 Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní bude v 1. kole ponukového konania navrhnutie kúpnej
ceny predmetného majetku v minimálnej výške 4125,-EUR.
1.2 Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prvý deň 15-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
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pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.
3. Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou na adresu správcu.
4. Ponuka záujemcu sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením
„Konkurz 25K/9/2017, úpadca Blanka Paulíková, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.
5. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký
predmet ponukového konania.
6. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku
meniť ani vziať späť.
7. Na vyžiadanie záujemca obdrží návrh kúpnej zmluvy.
8. Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva k motorovému vozidlu a so zmenou
v osobe vlastníka motorového vozidla v príslušnej evidencii orgánu verejnej správy znáša
kupujúci.
9. Auto sa predáva a nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.
2. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
2.1
Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.) v prípade fyzickej
osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo
pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu osvedčenia o
živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v
prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu
ponuky zašle záujemca fotokópiu výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie
IČ DPH - ak bolo pridelené).
2.2

Označenie predmetu kúpy - musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v súpise majetku.
3. Návrh kúpnej ceny.
4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.
5. Čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového
konania.
6. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.
3. VYHODNOTENIE PONÚK:
1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr
posledný deň lehoty, sa neprihliada.
2. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje a náležitosti podľa podmienok verejného ponukového
konania, sa neprihliada.
3. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku kúpnej ceny, než je dovolená podľa podmienok
verejného ponukového konania, sa neprihliada.
4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
5. Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky
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ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby
v lehote, ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku.
7. Pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený
ako úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho záujemcu,
ktorý splnil všetky podmienky ponukového konania.

Insolvenčný správca, k.s. správca úpadcu: Blanka Paulíková
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K014572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kubec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tamaškovičova 2739/14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/1/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/1/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: Miroslav Kubec, narodený 19.09.1972, trvale bytom Ulica
Tamaškovičova 2739/14, 917 01 Trnava, IČO: 46 344 551, 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 treba vopred
dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na adrese: ondreicka@akko.sk.
V Trnave dňa 13.02.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K014573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kubec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tamaškovičova 2739/14, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/1/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdS/1/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Miroslav Kubec,
narodený 19.09.1972, trvale bytom Ulica Tamaškovičova 2739/14, 917 01 Trnava, Slovenská republika (ďalej len
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"Dlžník") Vám oznamujem, že Okresný súd Trnava vydal uznesenie sp. zn.: 28OdS/1/2019-57 zo dňa 04.02.2019
v konaní o určenie splátkového kalendára, uverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2019 dňa 12.02.2019, ktorým
poskytol dlžníkovi ochranu pred veriteľmi.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 as the
bankruptcy trustee of the debtor: Miroslav Kubec, date of birth 19.09.1972, domicile Tamaškovičova 2739/14, 917
01 Trnava, Slovak republic (hereinafter only "the debtor"), I hereby notify you, the District Court of Trnava issued a
resolution of No.: 28OdS /1/ 2019-57 dated 04.02.2019 in the procedure for determination of the repayment
schedule, published in the Commercial Bulletin no. 30/2019 on 12.02.2019, by which the court granted the debtor
protection from creditors.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi
v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§168b ods. 3 ZKR).
The effects of creditors protections arise by publishing a resolution to provide creditors protection in the Business
Journal. These effects are extinguished at the end of the proceeding (§168b sec. 3 BRA).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§166a ZKR). Ak súd určí splátkový
kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168
ods. 1 ZKR).
Providing creditors protection will postpone all executions that are executed against the deptor in respect of
receivables that can only be repaid by the repayment schedule (§166a BRA).If the court determines a repayment
schedule, it is the reason for stopping ongoing enforcement proceedings without undue delay (§168b sec. 1BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") Správca do 45 dní od zloženia
preddavku na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania
preskúma pomery dlžníka a podľa toho zostaví návrh splátkového kalendára.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "BRA") the
bankruptcy trustee of the debtor in a time period of 45 days from the payment of the advance on a flat-rate
remuneration the compensation of the necessary costs associated with the management of the proceedings, the
bankruptcy trustee will examine the circumstances of the debtor compile a draft rescheduling schedule.
Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že zostavil návrh splátkového kalendára spolu s
percentom, v ktorom sa navrhuje uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo
nahliadať do návrhu splátkového kalendára.
The bankruptcy trustee promptly announces in the Commercial Bulletin that he has prepared a draft repayment
schedule along with the percentage in which satisfaction of unsecured creditors is proposed. Anyone who claims
to be a creditor has the right to look into the rescheduling plan.
Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od zverejnenia
oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh splátkového
kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to vhodné, správca
zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť návrh splátkového
kalendára v prospech veriteľov.
Every creditor that may be affected with repayment schedule, may file an objection within a period of 90 days form
the publication the repayment schedulein the Commercial Bulletin. After the expiry of the period the bankruptcy
trustee shall submit the objection with the Distric court of Trnava. The bankruptcy trustee to comment on
objection. If is possible, the bankruptcy trustee will also the expression of the debtor. The bankruptcy trustee can
modify the repayment schedule according to the opposition, in favor of a creditors.
Súd určí splátkový kalendár, ak nie sú dôvody na zastavenie konania. Pri určení splátkového kalendára súd
vychádza z návrhu správcu, pravidiel pre zostavenie návrhu splátkového kalendára, pričom prihliadne aj na
námietky veriteľov a na iné známe okolnosti. Na oneskorene podané námietky súd neprihliada.
The court will determine the repayment schedule if there are no grounds for terminating the proceedings. When
determining the repayment schedule, the court is based on the administrator's proposal, the rules for the drafting
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of the repayment schedule, taking into account the creditors' objections and other known circumstances. The court
will not look for the late objections.
Ak sú podané námietky, súd spravidla vypočuje správcu. Môže nariadiť aj pojednávanie, ak to považuje za
potrebné. Ak nenariadi pojednávanie, súd rozhodne do 30 dní od predloženia úplného návrhu splátkového
kalendára. Ak návrh nie je úplný, bezodkladne vyzve správcu, aby návrh doplnil alebo opravil, prípadne môže
vrátiť návrh správcovi na prepracovanie.
If creditors had filed objections, the court is hearing the bankruptcy trustee. The court may order the hearing, in
the opposite case decide on the repayment schedule within a period of 30 days form the submission of the
repayment schedule. If the repayment schedule is incomplete, the court will ask the bankruptcy trustee a
correction.
Ak bolo nariadené pojednávanie, ten, kto podal námietku, má právo sa k návrhu splátkového kalendára na
pojednávaní vyjadriť, ak sa pojednávania zúčastní. Neúčasť toho, kto podal námietku na pojednávaní, nie je
dôvodom na odročenie pojednávania.
The creditor who filed the objection shall have the right to comment on this objection at the hearing. If a creditor
does not attend at the hearing, this is not the reason for adjourning the hearing.
Ak súd zistí, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár, konanie zastaví. Súčasne v uznesení poučí
dlžníka o možnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
If the court finds that the financial circumstances of the debtor does not allow to determine the repayment
schedule, will stop the proceedings. In its resolution, the court informs the debtor about the possibility of filing for
the declaration of bankruptcy.
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 creditors, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to dermined 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 document will be delivered only by publishing
them in the Commercial Bulletin (§29 sec.8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklí pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53-55 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their habitual residence, domicile or registered office in the other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation EU 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the
Articles No. 53-55 of the Regulation EU 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th
2015.
V Trnave dňa 13.02.2019, JUDr. Peter Ondreička, bankruptcy trustee

K014574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta 924 01, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1956
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/12/2019S1806
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Okresný súd Trnava
25OdK/12/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 05.02.2019 č. k.: 25OdK/12/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech
Bendík, nar. 18.09.1956, trvale bytom: 924 01 Galanta (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806
(ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/12/2019S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K014575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Bendík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galanta 924 01, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1956
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/12/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 05.02.2019 č. k.: 25OdK/12/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech
Bendík, nar. 18.09.1956, trvale bytom: 924 01 Galanta (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol
ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806
(ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
Vojtech Bendík“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806
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K014576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barkoci Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 382 / 22, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/236/2018 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/236/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/236/2018 zo dňa 05.12.2018 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Milan Barkoci, nar. 09.07.1959, trvale bytom P.O.Hviezdoslava 382/22, 922 42 Madunice, 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. 238/2018 dňa
11.12.2018.
Ako správkyňa dlžníka: Milan Barkoci, nar. 09.07.1959, trvale bytom P.O.Hviezdoslava 382/22, 922 42 Madunice,
v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových pomerov
správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Milan Barkoci, nar. 09.07.1959, trvale bytom
P.O.Hviezdoslava 382/22, 922 42 Madunice, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 28OdK/236/2018
zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová,
správkyňa dlžníka

K014577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vedrödy Vratko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 286, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/13/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/13/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Vratko Vedrödy, nar. 15.08.1978, trvale
bytom 925 51 Šintava 286, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Vratko Vedrödy, IČO:
40 898 270, 925 51 Šintava 286, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 25OdK/13/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/13/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Gallová,
Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky
na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 14.02.2019
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K014578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vedrödy Vratko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 286, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/13/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/13/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa
05.02.2019, č.k. 25OdK/13/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.02.2019 (s účinkami ku dňu
14.02.2018), bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vratko Vedrödy, nar. 15.08.1978, trvale bytom 925 51
Šintava 286, štátny občan SR, (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam
zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Nikoleta Gallová, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika k
číslu konania 25OdK/13/2019. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju
pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom
88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako
prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
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ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Šamoríne, dňa 14.02.2019
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Trnava from 5th of February 2019, file No.
25OdK/13/2019 published in Commercial Journal on 12th of February 2019, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Vratko Vedrödy, date of birth: 15.08.1978, 925 51 Šintava 286, Slovak republic (hereinafter
only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a
time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to
the address JUDr. Nikoleta Gallová, Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovak Republic to the file No.
25OdK/13/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement
of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Šamorín, 14th of February 2019
JUDr. Nikoleta Gallová, trustee

K014579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vedrödy Vratko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 286, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Gallová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/13/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/13/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom
kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Vratko Vedrödy, nar. 15.08.1978, trvale
bytom 925 51 Šintava 286, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/13/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: SK12 1100 0000 0029 2590 2080 , vedený v Tatra banka, a.s.
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Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, 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
Doplňujúce údaje (poznámka): Vratko Vedrödy, kaucia popretia pohľadávky 25OdK/13/2019
V Šamoríne, dňa 14.02.2019
JUDr. Nikoleta Gallová, správca

K014580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šurýnová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/251/2018 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/251/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Xénia Hofierková, ako správca konkurznej podstaty dlžníka Viera Šurýnová, nar. 07.07.1958 trvale bytom
020 01 Púchov, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis.
značkou: 40OdK/251/2018, týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov, oznamujem, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku, ktorý
bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28/2019 dňa 08.02.2019, čím sa konkurz Dlžníka končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Viera Šurýnová, nar. 07.07.1958, trvale bytom 020
01 Púchov, Slovenská republika, ktoré je vedené na Okresnom súde Trenčín pod spis. značkou:
40OdK/251/2018, zrušuje.
V Trenčíne, dňa 13.02.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Viera Šurýnová

K014581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brusel František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajné 511, 916 16 Krajné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka František Brusel, nar. 16.04.1978, trvale bytom 916 16 Krajné – Matejovec 511, podnikajúci pod
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obchodným menom František Brusel s miestom podnikania 916 16 Krajné – Matejovec 511, IČO 41 091 418,
spisová značka: 40OdK/473/2018 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 zverejňuje súpis majetku
patriaceho do oddelenej podstaty.
Zabezpečený veriteľ:
Slovenská republika - Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
Trenčín
Slovenská republika
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok 3,4,5

1.
Nehnuteľný majetok
Číslo LV:
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o Súpisová hodnota: €
konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. Deň zápisu:
o konkurze
a reštrukturalizácii
Popis: parcela registra C
Pozemok parcela číslo:
Okres: Myjava
Druh pozemku:

7721
1 014,00
11.2.2019

12630
zastavaná
nádvorie
Výmera/ m2:
169
Spoluvlastnícky podiel:
1/2
Výmera
k
spoluvlastníckemu 84,50
podielu/m2:

Obec: KRAJNÉ
Názov k. ú.: Krajné
Štát: SR

plocha

a

2.
Nehnuteľný majetok
Číslo LV:
7721
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Súpisová hodnota: €
774,00
a reštrukturalizácii v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
Deň zápisu:
11.2.2019
Popis: parcela registra C
Pozemok parcela číslo:
12641
Okres: Myjava
Druh pozemku:
záhrada
Obec: KRAJNÉ
Výmera/ m2:
129
Názov k. ú.: Krajné
Spoluvlastnícky podiel:
1/2
Výmera
k
spoluvlastníckemu
Štát: SR
podielu/m2:
64,50

3.
Nehnuteľný majetok
Číslo LV:
7721
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
Súpisová hodnota: €
2 976,00
konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 167k ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze Deň zápisu:
11.2.2019
a reštrukturalizácii
Popis: parcela registra C
Pozemok parcela číslo:
12642
Okres: Myjava
Druh pozemku:
záhrada
Obec: KRAJNÉ
Výmera/ m2:
496
Názov k. ú.: Krajné
Spoluvlastnícky podiel:
1/2
Štát: SR
Výmera
k
spoluvlastníckemu 248,00
podielu/m2:

Ing. Katarína Štrbáňová, správca
13.02.2019
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K014582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SB RECYKLING s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 339 351
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2018-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu prihlášky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v súlade s § 28
ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ: CWS - boco Slovensko s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratilava, IČO 31 411 045
prihlásená suma : 1.628,11 €
Zapíaná v zozname pohľadávok pod číslom: 17C/1-14
JUDr. Karol Porubčin - správca

K014583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hodulíková Leona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drietoma 29, 913 03 Drietoma
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/593/2018 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/593/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA

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

Správca:

JUDr. Matúš Košara
Piaristická 46
91101 Trenčín
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Leona Hodulíková
Narodený: 06.11.1967
Drietoma 656
913 03 Drietoma

1. Nehnuteľný majetok
Popis: pozemok zapísaný na LV č: 1491 okres Trenčín, obec: Drietoma, katastrálne územie : Drietoma
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/1
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 2219/4, výmera 563 m2, druh: orná pôda
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Celková suma: 100,16 €
Mena: Euro Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 100,16 €
Dátum zapísania do súpisu: 12.02.2019

JUDr. Matúš Košara, správca

K014584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Machová rod. Tonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 1033/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/506/2018 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/506/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.05.2018, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 29.01.2019 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 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"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Beata Machová, rod. Tonková, nar.
21.02.1965, trvale bytom Februárová 1033/22, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, sp. zn.
40OdK/506/2018, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca

K014585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihári Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Javorinská ulica 2138 / 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/493/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/493/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HNUTEĽNÁ VEC:
SZl. č. 1.
Druh:

motorové vozidlo VOLKSWAGEN TOUAREG

Farba:

čierna metalíza

Rok výroby:

2005

VIN

WVGZZZ7LZ5D070454

EČ

NM405CZ

Podiel

1/1

Súpisová hodnota

1.000 €

V Trenčíne, 13.2.2019
JUDr. Darina Válková
správca
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K014586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Zubaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považany 438, 916 26 Považany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/495/2018 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/495/2018
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
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 03.08.2018, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 29.01.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Miroslav Zubaj, nar.
17.10.1984, trvale bytom 916 26 Považany 438 , Slovenská republika, vedený pod spis. zn.
22OdK/495/2018
z ru šuje.

K014587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vereš Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske -, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/515/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/515/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu
Správca úpadcu Ľubomír Vereš, nar. 7.8.1962, bytom Partizánske 958 01 oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola v súlade s § 167l ods.3 ZKR zapísaná pohľadávka doručená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
veriteľa:

SR-Krajský súd v Bratislave
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
IČO: 00 215 759

Označ. pohľadávky (číslo):
2.

Celková prihlásená suma.:
85,74 €
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25,51 €
25,51 €
64,90 €
25,51 €
33,19 €
39,83 €
39,83 €
53,11 €
39,83 €
33,19 €
39,83 €
60,00 €
130,00 €

V Trenčíne, 13.2.2019
JUDr. Darina Válková, správca

K014588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvalo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 988 / 3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/260/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/260/2018
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
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Peter Zvalo, nar. 28.11.1950, Nemocničná 988/3, Považská Bystrica 017 01,
občan SR vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/260/2018 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Peter Zvalo, nar. 28.11.1950, Nemocničná 988/3,
Považská Bystrica 017 01, občan SR, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/260/2018
zrušuje.
V Trenčíne, 13.2.2019
JUDr. Darina Válková, správca
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K014589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monček Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/477/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/477/2018
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
Na základe 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: Miloš MONČEK, nar. 19.02.1955, trvale bytom Trenčín, 911 01 Trenčín, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/477/2018, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Miloš MONČEK, nar. 19.02.1955, trvale
bytom Trenčín, 911 01 Trenčín, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/477/2018, zrušuje.
Považská Bystrica 13. február 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K014590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Temeš 51, 972 29 Temeš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1987
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/530/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/530/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Slezák Ľuboš, nar.: 07.01.1987, trvale bytom: Temeš 51, spisová značka:
38OdK/530/2018 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa 13.02.2018 prihláška/y pohľadávky/vok:
Veriteľ: Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Ulica , Číslo , Obec,: Metodova 8, Bratislava 82108
Štát: Slovenská republika.
Veriteľ si prihlásil pohľadávky:
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pohľadávka poradové číslo 1: v celkovej výške 1.052,47 EUR,

Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K014591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrida Točeková Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaská Belá 242, 972 28 Valaská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/339/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/339/2018
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
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 22.05.2018, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 22.10.2018, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Mgr.Ingrida Točeková,
nar. 18.09.1981, trvale bytom 972 28 Valaská Belá 242 , Slovenská republika, vedený pod spis. zn.
38OdK/339/2018
z ru šuje.

K014592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bača
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaďovce 290, 916 13 Vaďovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/522/2018 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca úpadcu konania Ján Bača, nar. 25.10.1981, trvale bytom 916 13
Vaďovce 290, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/522/2018 týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28
ods. 3 ZKR bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty veriteľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:35 697 270
pohľadávka č. : 4/O-1 prihlásená suma 184,91 EUR
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V Trenčíne 13.02.2019
Ing. Katarína Roderová, správca

K014593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kliniec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocurany 90, 972 02 Kocurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/11/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/11/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Pavol Kliniec , nar. 25.06.1981, trvale bytom
972 02 kocurany 90 , Slovensko, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v UniCredit bank a. s.,
číslo účtu: 1409351003/1111, IBAN: SK29 1111 0000 0014 0935 1003., VS: 22112019. 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.

JUDr. Danica Birošová – správca

K014594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kliniec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocurany 90, 972 02 Kocurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/11/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/11/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Pavol Kliniec , nar. 25.06.1981, trvale bytom 972 02 Kocurany 90 , SR
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas pracovných dní od
8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 651 38 11.
JUDr. Danica Birošová, 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

173

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

K014595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Kliniec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kocurany 90, 972 02 Kocurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/11/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/11/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
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Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Pavol Kliniec , nar. 25.06.1981, trvale bytom 972 02 Kocurany 90, Slovenská republika, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 22OdK/11/2019 zo dňa 28.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 22OdK/11/2019 dated on 28th of Januar 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Pavol Kliniec , date of birth 25.06.1981, domicile 972 02 Kocurany 90 ,Slovakia
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 05.02.2019. Dňom
06.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 05th of Januar 2019. Bankruptcy was
declared on 06th of Januar 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Danica Birošová, Piaristická 46, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu.
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The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Danica Birosova, with
residence at Piaristicka 46, 911 01 Trenčín, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Danica Bírošová, správca

K014596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bezák Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 190 / 5, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1963
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Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38K/30/2014 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/30/2014
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
SKKS, k.s., správca úpadcu: Ľubomír Bezák, bytom Školská 190/3, 956 33 Chynorany, týmto v súlade s § 34
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoláva tretiu
schôdzu veriteľov na deň 11.03.2019 (pondelok) o 10.00 hod. Schôdza veriteľov sa uskutoční v kancelárii
správcu: Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
Voľba zástupcu veriteľov
Záver

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 09.30 do 10.00 hod. Pri prezentácii je potrebné sa preukázať
nasledovným:
·
·
·

Veritelia - fyzické osoby dokladom totožnosti.
Veritelia - právnické osoby aktuálnym výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v ktorom sú
zapísané.
Zástupcovia veriteľov sú povinní preukázať svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať veriteľa na schôdzi
veriteľov písomným poverením alebo plnomocenstvom a dokladom totožnosti.

SKKS, k.s., správca

K014597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičó Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošáca 0, 913 07 Bošáca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/403/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/403/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Karol ČIČÓ –
38OdK/403/2018
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Karol ČIČÓ, nar. 03.11.1984, trvale bytom 913 07
Bošáca 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. 1/2019 dňa 2. januára 2019
lehota na predkladanie písomných ponúk bola stanovená do 13.02.2019 do 15:00 hod

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil ani 1
záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka a ani nebola zložená záloha zo strany záujemcu.
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Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
Nakoľko bolo 1. kolo ponukového konania neúspešné, správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz 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: NM-749-CP

VIN číslo: TMBEEF613X0154238

stav opotrebovanosti:
používané, garážované, v dobrom technickom stave
súpisová hodnota: 300,00,-EUR

Súpis všeobecnej podstaty publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242/2018 dňa 17. decembra 2018.
Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie písomných ponúk je 30 kalendárnych dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, ponuku je potrebné zaslať na adresu kancelárie správcu: JUDr. Alojz Žitník, Moyzesova
816/100, 017 01 Považská Bystrica v zapečatenej obálke s označením „ponukové konanie –
38OdK/403/2018 – 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: SK28 5200 0000 0000 0656 3445, 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 13.02.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K014598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Zlocha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 020 01, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/485/2018 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/485/2018
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22OdK/485/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu Ľudovít Zlocha, nar. 31.5.1961, trvale bytom 020 01 Púchov končí. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Ľudovít Zlocha, nar. 31.5.1961, trvale bytom 020 01 Púchov v zmysle §
167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K014599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adrián Führich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.Chalupku 314/16, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2018 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

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

JUDr. Danica Birošová, konkurzný správca úpadcu Adrián Führich , nar.: 12.04.1976, trvale bytom S.Chalupku
314/16 , 971 01 Prievidza , sp. zn. 22OdK/28/2018 týmto podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývame, veriteľov úpadcu, ktorí sa prihlásili do konkurzného konania, aby nám poštou na adresu
kancelárie správcu JUDr. Danica Birošová, Piaristická 276/46 , 911 01 Trenčín prípadne elektronicky na emailovú
adresu advokat@ak-birosova.sk oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne
variabilný symbol, na ktorý budú poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok z
rozvrhu výťažku.

K014600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Bezák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fándlyho 513/19, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/276/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/276/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že po splnení rozvrhu výťažku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Tomáš Bezák, nar.
19.03.1981, trvale bytom Fándlyho 513/19, 956 18 Bošany končí.
Podľa ust. §167v ods.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tomáš Bezák, nar. 19.03.1981, trvale bytom Fándlyho 513/19, 956
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18 Bošany zrušuje.

K014601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žuchovský Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skačany 570, 958 53 Skačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/400/2018 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/400/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Matúš Košara, so sídlom kancelárie správcu: Piaristická 276/46, 91101 Trenčín , správca majetku dlžníka,
Igor Žuchovský, nar. 03.05.1982, trvale bytom Skačany 570, 958 53 Partizánske, Slovenská republika, týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1) a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Tretie
Predmet: hnuteľný majetok podliehajúci konkurzu menšej hodnoty, konkrétne súpisová zložka č. 1 súpisu
všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 233/2018 dňa
04.12.2018 .

1. HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobný automobil, zn. Fiat MAREA WEEKEND, rok výroby: 1997, výrobné č. ZFA18500000201969, farba šedá metalíza, stav
opotrebenia: funkčné, veľmi opotrebované, chýba batéria, poškodené predné kotúče, platničky a zadné ložiská, zadný kufor poškodený
zámok, nutnosť generálnej opravy
Celková suma: 350,- €
Mena: Euro
Právny dôvod vzniku: nehnuteľný majetok deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Hodnota: 350,-€
Dátum zapísania do súpisu: 29.11.2018

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, 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 nie staršiu ako tri mesiace spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu vo Fio Banka: č. úč. : 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702.
VS: 40 400 2018
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: kosara@ak-birosova.sk
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
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vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky,
ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia
prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Matúš Košara, správca

K014602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednica 375, 020 63 Lednica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1986
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/586/2018 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/586/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Peter Matúš, nar.: 22.01.1986, bytom: 020 63 Lednica 375 týmto v súlade s § 167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania
za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK14 8330 0000 0029 0126 9938
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K014603
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 22. 08. 2018, sp. zn. 22OdK/300/2018, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Miroslav Karička, nar. 07. 05. 1962, trvale bytom: 017 01 Považská Bystrica. Súd zároveň
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ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, značka správcu: S1220, IČO: 36 832 006. Uznesenie bolo zverejnené dňa 30. 08. 2018 v Obchodnom
vestníku 167/2018 pod č. zverejnenia K063808.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Miroslav Karička, nar. 07. 05. 1962, trvale bytom: 017 01 Považská
Bystrica, sa končí po slnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu
veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nové Mesto nad Váhom 13. 02. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K014604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dianová Jozefa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 429/4-13, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1947
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/1/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/1/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Jozefa Dianová, nar.: 22.05.1947, bytom: Bratislavská 429/4, 018 41 Dubnica nad
Váhom týmto v súlade s § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK46 8330 0000 0024 0125 3956
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K014605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šesták Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirka Nešpora 10 / 15, 972 45 Bystričany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1985
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/579/2018 S1459
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Okresný súd Trenčín
40OdK/579/2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania
SKKS, k.s., správca dlžníka: Marcel Šesták, nar.: 12.11.1985, bytom: Mirka Nešpora 10/15, 972 45 Bystričany
týmto v súlade s § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s
§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR a § 32 ods. 21 ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
preddavok na trovy konania za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, č. účtu:
IBAN: SK87 8330 0000 0023 0127 3087
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 7 ZoKR v spojení s § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok.
SKKS, k.s., správca

K014606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Zlocha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 020 01, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.5.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/485/2018 S 1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/485/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436
Pohľadávka 1
Prihlásená istina: 3 804,97,-Eur
Celková prihlásená suma: 3 804,97,-Eur

Pohľadávka 2
Prihlásená suma ako náklady z uplatnenia : 100,-Eur
Celková prihlásená suma: 100,-Eur
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K014607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Vránová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/441/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
POZEMOK: 16.
druh: orná pôda
obec: Považská Bystrica
názov k.ú.: Považská Bystrica
okres: Považská Bystrica

výmera: 5706 m2
parc. č.: 3956/7
spoluvlas. podiel: 2/90
štát: SR

číslo LV: 6767
výmera podielu: 126,80 m2
hodnota podielu: 36,61 €

V Trenčíne, dňa 13.02.2019
JUDr. Andrej Jaroš, S373
správca konkurznej podstaty úpadcu: Monika Vránová

K014608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ilona Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 10/1, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/533/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/533/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ilona Cicková, rod. Balážová, nar. 22.08.1955, trvale
bytom Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ilona Cicková, rod. Balážová, nar. 22.08.1955, trvale bytom
Fučíkova 1593/10, 972 51 Handlová zrušuje.
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K014609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Riečický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Niva 184/34, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/482/2018 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/482/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Cenný papier:
Číslo
súp.
zložky
1

ISIN

Druh Forma
Menovitá
Počet
CP
CP
hodnota

SK1110001437 TC01 REGD

5

33,200000

Mena Kurz

EUR 1,0000

Spolu súpisová hodnota nehnuteľností

Súpisová
Emitent: IČ, názov, sídlo
hodnota v €

166,00

Register

0031320155, Všeobecná
Centrálny depozitár
úverová banka, a.s.,
cenných papierov SR,
Mlynské nivy 1, 829 90 a.s., ul. 29. augusta 1/A,
Bratislava
814 80 Bratislava

166,00

K014610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/26/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Kuka, nar. 26.05.1982, trvale bytom Ulica M.
Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III – Necpaly týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Pred poľom
1652, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: rolinova@azaltovic.sk alebo telefonicky na tel. č. 0948 918 197.
V Trenčíne, dňa 13.02.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K014611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/26/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/26/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Anton Kuka, nar. 26.05.1982, trvale bytom Ulica M.
Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III – Necpaly oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v
súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní, sp. zn. 40OdK/26/2019:
·
·

účet č. (IBAN) SK80 7500 0000 0040 2458 7000, vedený v ČSOB, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Podľa § 167l ods. 5 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
je prihlásenú pohľadávku oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. S ohľadom na povinnosť uvedenú v § 32
ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. správca konkurznej podstaty poskytuje údaje platobného styku
k bankovému účtu, na účel zloženia kaucie z dôvodu popretia prihlásených pohľadávok iných konkurzných
veriteľov vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z. z.
V príkaze na úhradu, v časti (v kolónke) označenej ako doplňujúce informácie pre príjemcu platby je potrebné
nezameniteľným spôsobom identifikovať veriteľa popierajúceho konkrétnu pohľadávku, veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera a uviesť značku konkurzného konania.
V Trenčíne, dňa 13.02.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca dlžníka

K014612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III - Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Ažaltovič
Sídlo správcu:
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/26/2019 S1658
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/26/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Anton
Kuka, nar. 26.05.1982, trvale bytom Ulica M. Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III – Necpaly (ďalej aj len ako
„dlžník“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 04.02.2019, sp. zn. 40OdK/26/2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 28/2019 zo
dňa 08.02.2019.
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor Anton Kuka, born on 26.05.1982, with permanent address at Ulica
M. Rázusa 864/5, 971 01 Prievidza III – Necpaly (hereinafter referred to as the „debtor“), I am obliged to
inform you with that resolution of the District Court Trenčín, proc. no. 40OdK/26/2019 dated on the 04th
February 2019, bankruptcy was declared on the debtor´s estate. The mentioned resolution was published
in the Commercial Gazette Journal No. 28/2019 dated on the 8th February 2019.
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. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Gazette 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 Gazette Journal shall be
considered. (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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 BRA.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
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poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The
Provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of
home loan shall be entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the
secured creditor has applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to
inform the secured creditor in a written form without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the
application, should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor.
Abovementioned creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the
property which secures his receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope
how the receivable shall be satisfied by the property which exists for the purpose of the security of the
receivable (§ 167l 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 (§ 166c ods. 2 ZKR).
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 (§ 166c sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor
delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum. The
delivery of the application to the trustee shall have the same legal effect for expiration of the period of
expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
c) právny dôvod pohľadávky,
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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).

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 Gazette 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 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).
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Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall
enstablish standards for submittion of the application and standards of other specific application forms
according to this act (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR.
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application
forms according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic.
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx)
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Trenčín, 13.02.2019
JUDr. Dušan Ažaltovič, správca / trustee

K014613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Maťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/25/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/25/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Matúš Košara, správca úpadcu dlžníka: Milan Maťo, nar. 27.05.1964 trvale bytom Ciglianska cesta
2642/8B, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení , oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Fio
Banka, číslo účtu: 2301244702/8330, IBAN: SK85 8330 0000 0023 0124 4702 VS:38252019. 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 Trenčíne 13.02.2019

JUDr. Matúš Košara – správca
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K014614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Maťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/25/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Košara, správca dlžníka Milan Maťo, nar. 27.05.1964 trvale bytom Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01
Prievidza, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na Piaristickej 46, Trenčín počas
pracovných dní od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu advokat@ak-birosova.sk, alebo na čísle telefónu 032 – 658 30 76.
V Trenčíne, 13.02.2019
JUDr. Matúš Košara, správca

K014615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Maťo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Košara
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/25/2019 S1395
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/25/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
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Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.

Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.

Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
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Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Milan Maťo, nar. 27.05.1964 trvale bytom Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 38OdK/25/2019 zo dňa 04.02.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trenčín No. 38OdK/25/2019 dated on 4th of February 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor –Milan Maťo, date of birth 27.05.1964, domicile Ciglianska cesta 2642/8B, 971 01 Prievidza,
Slovakia.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo vydané v Obchodnom vestníku OV 28/2019 dňa 08.02.2019.
Dňom 09.02.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 8th of February 2019. Bankruptcy was
declared on 9th of February 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
JUDr.Matúš Košara, Piaristická 46, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Matus Kosara, with residence
at Piaristicka 46, 911 01 Trencin, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú 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. Matúš Košara, správca

K014616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kanalošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 217/51, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/20/2019 S 1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Ľubica Kanalošová, nar. 25.03.1961, trvale bytom Revolučná 217/51, 916 21
Čachtice, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca
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K014617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Beláň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 11/37, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/7/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: Peter Beláň, nar. 22.05.1962, trvale bytom SNP 11/37, 018 51 Nová Dubnica, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie
uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

Mgr. Martin Berec, správca

K014618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Bača
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaďovce 290, 916 13 Vaďovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/522/2018 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/522/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
P. Typ súpisovej položky
Rok
Označenie
č. majetku
výroby
Osobný automobil - auto
1. hnuteľná vec - auto
Škoda Fabia
2002

Výrobné
evidenčné číslo
NM467BX

a

Stav

Súpisová
majetku

hodnota

Ojazdené
Cca 187 000 500,00 EUR
km

Deň zápisu
14.02.2019

K014619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihariová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1436 / 24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1966
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/366/2018 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/366/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Soňa Bihariová, nar.: 11.7.1966, trvale bytom: Štúrova 24,
949 01 Nitra, t.č. Fabrická 13, 949 01 Nitra, (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, 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 ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K014620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Ďurčovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 9, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/7/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 6.2.2019, sp.zn: 30OdK/7/2019-29 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Andrea Ďurčovičová, nar. 27.7.1980, bytom Bruty 9, 943 55 Bruty, Slovenská republika, t.č. Petöfiho
113, 943 01 Štúrovo, 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. 30/2019 dňa 12.2.2019.
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

K014621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Ďurčovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 9, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/7/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/7/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 6.2.2019, sp.zn: 30OdK/7/2019-29 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Andrea Ďurčovičová, nar. 27.7.1980, bytom Bruty 9, 943 55 Bruty, Slovenská republika, t.č. Petöfiho
113, 943 01 Štúrovo, 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. 30/2019 dňa 12.2.2019.
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.: 30OdK/7/2019 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

K014622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Ďurčovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bruty 9, 943 55 Bruty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/7/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/7/2019
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"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka – Andrea Ďurčovičová, nar. 27.7.1980, bytom Bruty 9, 943 55 Bruty, Slovenská republika, t.č.
Petöfiho 113, 943 01 Štúrovo, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.:
30OdK/7/2019-29 zo dňa 6.2.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Andrea Ďurčovičová, date of bird 27th of July
1980, residency Bruty 9, 943 55 Bruty, Slovak Republic, in this time Petöfiho 113, 943 01 Štúrovo,
Partizánska 1586/33, 942 01 Šurany, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Nitra, No. 30OdK/7/2019-29 dated on 6th of February 2019, the bankruptcy
was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 30/2019 dňa 12.2.2019. Dňom
13.2.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 30/2019 on 12th of
February 2019. Bankruptcy was declared on 13th of February 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. 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 13.2.2019.
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The date 13th of February 2019 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 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).
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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).
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 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
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than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Richard Schwarz, správca/trustee

K014623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agneša Laurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 35, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/199/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/199/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Agneša Laurová, nar. 15.8.1979, bytom G.
Bethlena 35, 940 01 Nové Zámky (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú nehnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 139/2018 dňa 20.07.2018.
Konkrétne sa jedná o nasledovné nehnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
Stavba
Parc. číslo Popis stavby Súp. č. LV č. Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú.

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR

632/16

1/12

Rodinný dom

501

1749 SR, Mojzesovo, Mojzesovo, 501, k.ú. Mojzesovo

5 000,-

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je nasledovná nehnuteľná vec:
a. stavba so súpisným číslom 501 postavená na parcele 632/16 - rodinný dom, ktorá je evidovaná na liste
vlastníctva 1749 Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom, pre obec Mojzesovo,
katastrálne územie Mojzesovo;
· veľkosť spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/12 k celku.

2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 31OdK/199/2018 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
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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výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
31OdK/199/2018 a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.

LEGES Recovery k.s., správca

K014624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Nešťáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potravinárska 19, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1972
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/337/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/337/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marcela Nešťáková, nar. 15.7.1972, bytom
Potravinárska 19, 949 12 Nitra (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú hnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 233/2018 dňa 04.12.2018.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
P. č. Popis hnuteľnej veci
Mobilný telefón BlackBerry
1
1163483140

Hnuteľné veci
Stav
Pribl.
opotreb.
výroby
DTEK50,

vyr.

rok Súpisová
hodnota

č.
použitá

2016

150,00 €

Poznámka
Neobsahuje
príslušenstvo

žiadne

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú hnuteľné veci:
o Mobilný telefón BlackBerry DTEK50, vyr. č. 1163483140, rok výroby 2016, neobsahuje
žiadne príslušenstvo.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 31OdK/337/2018 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
31OdK/337/2018 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K014625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bihari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 422 / 43, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1980
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/293/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/293/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Bihari, nar. 12.6.1980, bytom Nitrianska
422/43, 941 06 Komjatice (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisové zložky majetku, ktoré sú predmetom predaja, sú hnuteľné veci, ktoré boli zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 196/2018 dňa 10.10.2018.
Konkrétne sa jedná o nasledovné hnuteľné veci:
Typ súpisovej zložky:
P. č. Popis hnuteľnej veci
1
Mobilný telefón Lenovo A850
2
Horský bicykel Harrier Patriot, v.č. 014088482

Hnuteľné veci
Stav opotreb.
použitá
použitá

Pribl. rok výroby
2013
2009

Súpisová hodnota
40,00 €
90,00 €

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú hnuteľné veci:
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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Mobilný telefón Lenovo A850, rok výroby 2013,
Horský bicykel Harrier Patriot, v.č. 014088482, rok výroby 2009,
§ dané hnuteľné veci sa predávajú samostatne.
Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 31OdK/293/2018 – záväzná ponuka – neotvárať“.
Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
31OdK/293/2018 – označenie majetkovej položky (1, 2) a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri
ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
o
o
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LEGES Recovery k.s., správca

K014626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Salva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 65/2, 951 61 Čifáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/52/2015 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Celková suma výťažku z majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty: 14.755,49,-. EUR
Celková suma suma pohľadávok proti podstate: 1.198,79,- EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši

K014627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Salva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 65/2, 951 61 Čifáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32K/52/2015 S 1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/52/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Celková suma výťažku z majetku zaradeného do súpisu oddelenej podstaty: 32.000,- EUR
Celková suma pohľadávok proti podstate: 6.781,76,- EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši

K014628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Darázs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzáhradná 1315/18, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2017 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Iná majetková hodnota
V zmysle ust. §-u 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou za obdobie 01/2019.
Súpisová hodnota majetku a mena: 89,29 EUR

V Nitre, dňa 11.02.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K014629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lehotkai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 163/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1950
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/99/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/99/2018
Druh podania:
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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Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom vo veci dlžníka: Jozef
Lehotkai, nar. 26. 07. 1950, bytom: Hradná 163/11, 945 01 Komárno, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská konsolidačná, a. s., IČO:
35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej sume
280,95 €, pod por. č. 2 v celkovej sume 414,06 €, pod por. č. 3 v celkovej sume 180,34 €, pod por. č. 4 v celkovej
sume 38,12 €, pod por. č. 5 v celkovej sume 655,77 €, pod por. č. 6 v celkovej sume 86,61 € a pod por. č. 7
v celkovej sume 14,93 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 3 - 9.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K014630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Jurgoš, podnikajúci pod obchodným menom
Jozef Jurgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 99, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/101/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/101/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Jozef Jurgoš, nar. 30.10.1980, bytom 935 52 Šarovce 99, podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Jurgoš, s miestom podnikania: 935 52 Šarovce 99, IČO: 43 419 208, v súlade s ust. §u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje
1. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu
majetku konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 31/2019 zo dňa 13.0.2019 pod. č. K013128).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo MAZDA 6;
Typ: GG1;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie: 2006;
Farba: čierna metalíza;
VIN: JMZGG148261602670;
Palivo: BA 95;
EČV: LV260FB;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 250 000 km), nepojazdné, nutná oprava motora a karosérie;
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Súpisová hodnota majetku: 1.800,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 23OdK/101/2018 – Mazda „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/101/2018 Jozef Jurgoš – Mazda - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 06.03.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
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VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 07.03.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 13.02.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K014631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomestská 9, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/385/2018 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/385/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Petra Štofková, Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu Monika Kissová, nar.
05.04.1961, bytom Novomestská 9, 940 02 Nové Zámky, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zák.č.
7/2005 Z.z., že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa:
Veriteľ

Istina

Úroky Úroky
z omeškania

Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie
10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 00 309 150,18 €
150

Poplatok
omeškania

z Náklady
uplatnenia

z Suma spolu

150,18 €

Č. v zozname
pohľad.
4

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 167l ods. 3 zák.č. 7/2005 Z.z.
V Nových Zámkoch dňa 13.02.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca
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K014632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kunštár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jána Nálepku 49 / 18, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/290/2018 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/290/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 32OdK/290/2018 na
majetok dlžníka: Peter Kunštár, nar. 24.2.1975, bytom Kpt. Jána Nálepku 49/18, 941 11 Palárikovo týmto v
zmysle ustanovenia § 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, z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok uvedeného dlžníka
končí.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K014633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Kopanica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Materskej školy 449/5, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/112/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/112/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 13.2.2019 bola doručená prihláška po základnej prihlasovacej lehote zdravotnej poisťovne Dôvera Nitra
vo výške 5.122,- €.

Správca JUDr. Mariana Zavacká
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K014634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/7/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznamujem číslo bankového účtu na ktorý je možne skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadavok
veriteľmi v konkurznom konaní - oddľžení vo veci dlžníka František Farkas, nar. 20.5.1962, bytom Nové Zámky,
Jazdecká
1.
Číslo

účtu

SK73

1100

0000

0080

1704

1139.

Správca JUDr. Mariana Zavacká

K014635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Farkas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jazdecká 1, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/7/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/7/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžnika František Farkas, nar.20.5.1962, bytom Nové Zámky, Jazdecká 1 do správcovského
spisu je možné nahliadnúť v kancelárií správcu v Komárne Nádvorie Európy 32/3 každy pracovný deň od 9.0015.00 hod. termín nahliadnutia do správcovského spisu nahláste vopred na tel.č. 035/7731090 alebo na
zavacka@stonline.sk.

Správca JUDr. Mariana Zavacká

K014636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Jasan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 48/6, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.3.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/89/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/89/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 23OdK/89/2018 zo dňa 24.10.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Tomáš Jasan, nar .21.3.1984, bytom Nitra Na Hôrke 48/6. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
210/2018 dňa 31.10.2018. Účinky konkurzu nastali dňa 1.11.2018.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Tomáš Jasan nar 21.3.1984, bytom Nitra, Na Hôrke 48/6, v zmysle §
167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
31.7.2018, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Tomáš Jasan, nar. 21.3.1984, bytom Nitra
Na Hôrke 48/6, z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr.Mariana ZavackáU

K014637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 3632/12, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1970
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: 27OdK/235/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/235/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie: Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Peter Kováč, nar.
19.10.1970, bytom Okružná 3632/12, 934 01 Levice, v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
27OdK/235/2018-34 zo dňa 04.12.2018, oznamujeme, že po 45 dňovej základnej prihlasovacej lehote dňa
12.02.2019 predložil prihlášku veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s. Bratislava s prihlásenou sumou celkom
544,68 Eur. Prihlášku zapisujeme v zmysle § 167l ods.3 ZoKR. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s.,
SKP úpadcu

K014638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kicka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlužany 161, 935 27 Podlužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/333/2018 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/333/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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V uvedenej konkurznej veci oznamujem doručenie prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty :
veriteľ Silverside, a.s.,IČO 50052560
- pohľdávka vo výške 4986,20 €
- pohľdávka vo výške 5156,28 €

K014639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z VIII. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Konkurzný súd:

Okresný súd Nitra

Sp. zn. súdneho spisu:

31K/19/2017

Sp. zn. správcovského spisu:

31K/19/2017 S1731

Úpadca:
(ďalej len „Úpadca“)

Hoeckle s.r.o. sídlo: Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380

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

08.02.2019 o 10.00 hod.

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 –
Michle, IČO: 649 48 242, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336 (ďalej len
„UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.“) (hlasovanie per rollam)
2. DPP s.r.o., so sídlom Železničná 555/2, 935 23 Rybník, IČO: 36 819 573 (ďalej len „DPP s.r.o.“)
(hlasovanie per rollam)
Predmet hlasovania:
Hlasovanie o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu v zmysle „Žiadosti
správcu o uloženie záväzného pokynu/Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru“ zo dňa 30.01.2019
I.
Predseda veriteľského výboru otvoril ôsme zasadnutie veriteľského výboru, ktoré bolo zvolané v zmysle § 38 ods.
1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) Správcom Úpadcu na deň 08.02.2019 o 10.00 hod.
Predseda veriteľského výboru ďalej v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR skonštatoval, že veriteľský výbor je
uznášaniaschopný, nakoľko je na zasadnutí veriteľského výboru v zmysle § 38 ods. 3 ZKR prítomná väčšina
členov veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru v tejto súvislosti skonštatoval, že do začiatku
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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zasadnutia veriteľského výboru doručila do kancelárie Správcu svoj hlasovací lístok spoločnosť DPP s.r.o., a
rovnako svoj hlasovací lístok doručil aj predseda veriteľského výboru. Tretí člen veriteľského výboru Ing. Alena
Polomčáková sa na zasadnutie veriteľského výboru nedostavila a do začatia zasadnutia veriteľského výboru ani
nedoručila svoj hlasovací lístok, v dôsledku čoho predseda veriteľského výboru skonštatoval, že zasadnutia
veriteľského výboru konaného dňa 08.02.2019 o 10.00 hod. sa zúčastnili len dvaja členovia veriteľského výboru.
Predseda veriteľského výboru ďalej skonštatoval, že dňa 31.01.2019 mu bola zo strany Správcu prostredníctvom
emailu a dňa 01.02.2019 do dátovej schránky doručená „Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu/Zvolanie
zasadnutia veriteľského výboru“ zo dňa 30.01.2019 (ďalej len „Žiadosť“), v zmysle ktorej Správca požiadal
o udelenie záväzného pokynu vo veci speňaženia hnuteľných vecí bližšie špecifikovaných v Žiadosti. Predseda
veriteľského výboru preto skonštatoval, že predmetom tohto zasadnutia veriteľského výboru je hlasovanie
o udelení súhlasu s predajom hnuteľných vecí špecifikovaných v Žiadosti v prospech subjektov označených v
Žiadosti, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.
Predseda veriteľského výboru ďalej tiež skonštatoval, že všetci členovia veriteľského výboru boli riadne
oboznámení s obsahom Žiadosti, nakoľko táto im bola doručená emailom rovnako dňa 31.01.2019. Predseda
veriteľského výboru ďalej tiež poznamenal, že všetci členovia veriteľského výboru boli upovedomení o tom, že
v záujme hospodárnosti možno v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR hlasovať aj per rollam zaslaním hlasovacieho
lístku Správcovi, a to najneskôr do dňa 08.02.2019 do 10.00 hod., t.j. do začiatku zasadnutia veriteľského výboru.
II.
Predseda veriteľského výboru pre úplnosť uviedol, že všetci členovia veriteľského výboru boli vyzvaní, aby
hlasovali o návrhu na prijatie nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 462, 951
53 Klasov, IČO: 36 561 380, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017, ako príslušný orgán
podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ukladá správcovi LawService Recovery, k.s., so sídlom
správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, IČO: 47 817 003, zapísanému v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „správca“) záväzný pokyn ako postupovať pri
speňažovaní nasledovných hnuteľných vecí Úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu tak ako boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018 (K085835) v spojení so zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018 (K085836) a zverejnením v Obchodnom vestníku č. 242/2018 zo dňa
17.12.2018 :
Číslo
položky
29
30
31
32
33
34
35

Popis

Počet
Rok
Výrobné číslo
ks
výroby

Strojové
zariadenie
WEISSER
1
UNIVERTOR AE – CNC opracovací stroj
Strojové zariadenie Heller MC16
1
Vysokozdvižný
vozík
HYSTER
1
H2.00XMS
strojové zariadenie BERCO RTM 270 ES
1
1300 – kovoobrábací stroj
tlačiareň hp lasser jet 3030
1
tlačiareň hp lasser jet P2055dn
1
trezor
1

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

177055007

2000

použité

1/1

15 000,00 €

31-43548

1998

použité

1/1

10 000,00 €

D001B11965X 2000

použité

1/1

2 000,00 €

956B

použité

1/1

10 000,00 €

neznámy použité
neznámy použité
neznámy použité

1/1
1/1
1/1

50,00 €
50,00 €
1 000,00 €

2011

(ďalej len „Hnuteľné veci“)
a to tak, že správca ich speňaží spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné ponukové
konanie na odplatný predaj za nasledovných podmienok. Oznámenie o konaní verejného ponukového konania
správca zverejní v Obchodnom vestníku SR.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu
kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec, o ktorú záujemca danou
ponukou prejaví záujem.
Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovný písomný návrh dohody o zmluvnej pokute, ktorý správca pri
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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otváraní ponúk záujemcov akceptuje: záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom
a príslušným orgánom vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote do 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so
správcom kúpnu zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna
cena musí byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy,
čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh dohody
o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
správcu. Otváranie ponúk záujemcov sa uskutoční za účasti predsedu veriteľského výboru, ak tento požiada
správcu o svoju prítomnosť na otváraní obálok. Správca vopred e-mailom oznámi predsedovi veriteľského výboru
miesto a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk. V opačnom prípade je správca oprávnený otvoriť ponuky
záujemcov aj bez účasti predsedu veriteľského výboru. O otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu,
ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, pričom záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať
časť z Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku ktorej podáva ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je
najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť Hnuteľných vecí, pričom ponuky budú vyhodnocované
vždy individuálne vo vzťahu ku každej z Hnuteľných vecí samostatne. Správca ako aj veriteľský výbor je
oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca uzatvorí kúpne zmluvy s víťazmi ponukového konania, ktorých ponuky súčasne ako víťazné odsúhlasí aj
veriteľský výbor.
Ostatné podmienky verejného ponukového konania doplní správca podľa vlastného uváženia.“
Po preskúmaní hlasovacích lístkov členov veriteľského výboru, predseda veriteľského výboru konštatuje, že
výsledkom hlasovania je:
Hlasovanie:
Za:

2

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

Proti:

0

hlasov

Zdržal sa:

0

hlasov

Bolo prijaté uznesenie:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Hoeckle s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica
462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/19/2017, ako
príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) ukladá správcovi
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, IČO:
47 817 003, zapísanému v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731
(ďalej len „správca“) záväzný pokyn ako postupovať pri speňažovaní nasledovných hnuteľných vecí
Úpadcu tvoriacich všeobecnú podstatu tak ako boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa
09.11.2018 (K085835) v spojení so zverejnením v Obchodnom vestníku č. 216/2018 zo dňa 09.11.2018
(K085836) a zverejnením v Obchodnom vestníku č. 242/2018 zo dňa 17.12.2018 :
Číslo
položky
29
30
31
32
33
34
35

Popis

Počet
Rok
Výrobné číslo
ks
výroby

Strojové
zariadenie
WEISSER
UNIVERTOR AE – CNC opracovací 1
stroj
Strojové zariadenie Heller MC16
1
Vysokozdvižný
vozík
HYSTER
1
H2.00XMS
strojové zariadenie BERCO RTM
1
270 ES 1300 – kovoobrábací stroj
tlačiareň hp lasser jet 3030
1
tlačiareň hp lasser jet P2055dn
1
trezor
1

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

177055007

2000

použité

1/1

15 000,00 €

31-43548

1998

použité

1/1

10 000,00 €

D001B11965X 2000

použité

1/1

2 000,00 €

956B

použité

1/1

10 000,00 €

neznámy použité
neznámy použité
neznámy použité

1/1
1/1
1/1

50,00 €
50,00 €
1 000,00 €

2011
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(ďalej len „Hnuteľné veci“)
a to tak, že správca ich speňaží spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje verejné
ponukové konanie na odplatný predaj za nasledovných podmienok. Oznámenie o konaní verejného
ponukového konania správca zverejní v Obchodnom vestníku SR.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na
úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny za Hnuteľnú vec, o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem.
Ponuka záujemcu musí obsahovať nasledovný písomný návrh dohody o zmluvnej pokute, ktorý správca
pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje: záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude
správcom a príslušným orgánom vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote do 14 dní od výzvy správcu
neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok
kúpnej ceny (celá kúpna cena musí byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu
pred podpisom kúpnej zmluvy, čím poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so
zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených
podmienok správcom započítaná so zloženou zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom
e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk
v kancelárii správcu. Otváranie ponúk záujemcov sa uskutoční za účasti predsedu veriteľského výboru, ak
tento požiada správcu o svoju prítomnosť na otváraní obálok. Správca vopred e-mailom oznámi
predsedovi veriteľského výboru miesto a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk. V opačnom prípade je
správca oprávnený otvoriť ponuky záujemcov aj bez účasti predsedu veriteľského výboru. O otváraní
a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho o udelenie
súhlasu na predaj víťazom ponukového konania. Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, pričom
záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať časť z Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku ktorej podáva
ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť
Hnuteľných vecí, pričom ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo vzťahu ku každej
z Hnuteľných vecí samostatne. Správca ako aj veriteľský výbor je oprávnený odmietnuť všetky ponuky,
v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpne zmluvy
s víťazmi ponukového konania, ktorých ponuky súčasne ako víťazné odsúhlasí aj veriteľský výbor.
Ostatné podmienky verejného ponukového konania doplní správca podľa vlastného uváženia.“
III.
Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia
veriteľského výboru a z tohto dôvodu zasadnutie veriteľského výboru ukončil.
V Bratislave, dňa 08.02.2019
_______________________________________________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
v zastúpení
Mgr. Ondrej Kolárik
predseda veriteľského výboru
Príloha:
Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu /Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru zo dňa 30.01.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hlasovací lístok člena veriteľského výboru na zasadnutí veriteľského výboru – UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Hlasovací lístok člena veriteľského výboru na zasadnutí veriteľského výboru – DPP s.r.o.

K014640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, zapísaná v
zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Hoeckle s.r.o., so
sídlom Priemyselná ulica 462, 95153 Klasov, IČO: 36561380 (ďalej len „úpadca“), vyhlasuje v súlade so
záväzným pokynom príslušného orgánu IV. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného hnuteľného majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 216/ 2018 zo dňa 09.11.2018 (K085835) v spojení so zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 216/2018 zo 09.11.2018 (K085836) a zverejnením v Obchodnom vestníku č. 242/2018 zo dňa
17.12.2018
Číslo
položky
29
30
31
32
33
34
35

Popis

Počet
Rok
Výrobné číslo
ks
výroby

Strojové
zariadenie
WEISSER
UNIVERTOR AE – CNC opracovací 1
stroj
Strojové zariadenie Heller MC16
1
Vysokozdvižný
vozík
HYSTER
1
H2.00XMS
strojové zariadenie BERCO RTM
1
270 ES 1300 – kovoobrábací stroj
tlačiareň hp lasser jet 3030
1
tlačiareň hp lasser jet P2055dn
1
trezor
1

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

177055007

2000

použité

1/1

15 000,00 €

31-43548

1998

použité

1/1

10 000,00 €

D001B11965X 2000

použité

1/1

2 000,00 €

956B

použité

1/1

10 000,00 €

neznámy použité
neznámy použité
neznámy použité

1/1
1/1
1/1

50,00 €
50,00 €
1 000,00 €

2011

(ďalej len „Hnuteľné veci“)
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť
niektorých ich častí. Správca súčasne upozorňuje, že Hnuteľné veci môžu mať viaceré vady, ako aj na možný
nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok
a certifikátov. Úspešní záujemcovia sú povinní v lehote do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné
náklady zabezpečiť odvoz zakúpených Hnuteľných vecí z miesta ich uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín
obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Hoeckle s.r.o. - HNUTEĽNÉ VECI - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí dvadsiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto
verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň
nasledujúci po faktickom zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po dni vydania Obchodného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníka, v ktorom sa toto oznámenie zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja
alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi
doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred
uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať.
Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, keď v ponuke záujemca musí presne špecifikovať, o ktorú časť (o
ktorú konkrétnu vec) z Hnuteľných vecí má záujem. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť
samostatne ktorákoľvek z Hnuteľných vecí.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí
záujemca zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 3994
4359, BIC: GIBASKBX, zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30 % zo záujemcom ponúkanej kúpnej
ceny za konkrétnu Hnuteľnú vec, o ktorú záujemca danou ponukou prejaví záujem (ak záujemca prejaví záujem
o viac Hnuteľných vecí záujemca musí zložiť zábezpeku na úhradu kúpnej ceny vo výške 30% zo záujemcom
ponúkanej kúpnej ceny za každú Hnuteľnú vec o ktorú prejavil záujem). Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“. Zábezpeka
musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie konkrétnej Hnuteľnej veci, o ktorú záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
lsrecovery@lawservice.sk,
7. návrh kúpnej ceny za konkrétnu Hnuteľnú vec v EUR s rozčlenením na kúpnu cenu s DPH a bez DPH,
nakoľko úpadca je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Otváranie
ponúk záujemcov sa uskutoční za účasti príslušného orgánu (t.j. predsedu veriteľského výboru), ak tento požiada
správcu o svoju prítomnosť na otváraní obálok. Správca vopred e-mailom oznámi príslušnému orgánu
(t.j. predsedovi veriteľského výboru) miesto a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk. V opačnom prípade je správca
oprávnený otvoriť ponuky záujemcov aj bez účasti príslušného orgánu (t.j. predsedu veriteľského výboru).
O otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho
o udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania. Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne,
pričom záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať konkrétnu Hnuteľnú vec (t.j. konkrétnu vec z
Hnuteľných vecí), vo vzťahu ku ktorým podáva ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia
ponúkaná kúpna cena za konkrétnu Hnuteľnú vec, pričom ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo
vzťahu ku každej Hnuteľnej veci (t.j. vo vzťahu ku každej veci z Hnuteľných vecí) samostatne. Správca ako aj
príslušný orgán (t.j. veriteľských výbor) je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako
nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpne zmluvy s víťazmi ponukového konania, ktorých
ponuky súčasne ako víťazné odsúhlasí aj príslušný orgán (t.j. veriteľský výbor). Neúspešným záujemcom bude
zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie o udelení alebo
neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K014641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexandra Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ku Bratke 2914/38, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/113/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/113/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Alexandra Balážová, nar. 07.11.1986, bytom Ul. Ku Bratke 2914/38, 934
01 Levice, spis. zn.: 28OdK/113/2018 S1409, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku ako aj
z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho nehnuteľného,
hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo
možné ďalej spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 13.02.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K014642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bedecs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čalovec 364, 946 02 Čalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/267/2018 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/267/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Opätovné stanovenie hodnoty majetku zapísaného do oddelenej konkurznej podstaty
V zmysle ust. §-u 77 ods. 6 ZoKR a ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR, správca zverejňuje oznam o opätovnom stanovení
hodnoty majetku zapísaného do oddelenej podstaty zverejneného v OV č. 249/2018 dňa 31.12.2018 pod. č.
K099695.
Opätovná hodnota majetku zapísaného do oddelenej konkurznej podstaty bola stanovená ako všeobecná hodnota
na základe Znaleckého posudku č. 7/2019 zo dňa 15.01.2019 vyhotoveného znalcom Ing. Miroslavom Vaškom:
Názov zabezpečeného veriteľa:
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
1. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 144 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Parcelné číslo: 1263/29;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 470,- EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: záhrada; výmera (m2): 331 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Parcelné číslo: 1263/46;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 800,- EUR
3. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 54 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
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Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Parcelné číslo: 1263/72;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 255,- EUR
4. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 51 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Parcelné číslo: 1263/73;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 590,- EUR
5. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; výmera (m2): 222 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Parcelné číslo: 1263/74;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 1.975,- EUR
6. Stavba
Popis stavby: rozostavaná stavba; súpisné číslo: -; na parcele číslo: 1263/29;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 10.025,- EUR
7. Stavba
Popis stavby: rozostavaná stavba; súpisné číslo: -; na parcele číslo: 1263/72;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 375,- EUR
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8. Stavba
Popis stavby: rozostavaná stavba; súpisné číslo: -; na parcele číslo: 1263/73;
Štát: Slovenská republika; Okres: Komárno; Obec: Čalovec;
Názov katastrálneho územia: Čalovec; Číslo LV: 1547;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2;
Súpisová hodnota majetku (spoluvl. podielu): 1.210,- EUR

V Nitre, dňa 13.02.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K014643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kunkela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeľadice 221, 951 03 Čeľadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1951
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/125/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/125/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pozemky:

Por.č.

LV č.

1.

1353

2.

1355

Parcelné číslo
10
14/1
14/2
13

Výmera m2
746
521
914
763

Druh
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Kat. územie

Obec

Spoluv. podiel

Čeľadice

Čeľadice

1/720

Čeľadice

Čeľadice

1/720

Štát Súpisová hodnota
30,00 €
SR 30,00 €
40,00 €
SR 30,00 €

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca komplementár

K014644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 790/1, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/7/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
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a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
LexCreditor k.s., správca dlžníka Helena Kováčová, nar. 16.03.1967, trvale bytom Novozámocká č. 790/1, 941 06
Komjatice, v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, týmto oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
LexCreditor k.s.

K014645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Nosianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 21, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1952
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/9/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ľudmila Nosianová, nar. 11.07.1952, bytom Generála Svobodu 21, 941 06 Komjatice,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949
01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00-14:00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu:
slovenska.insolvencna@gmail.com.
V Nitre, dňa 13.02.2019, Slovenská insolvenčná k.s., správca

K014646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Nosianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Svobodu 21, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1952
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/9/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/9/2019
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“
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(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"
(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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Ľudmila Nosianová, nar. 11.07.1952, bytom Generála Svobodu 21, 941 06 Komjatice (ďalej len „dlžník“)
oznamujeme, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 06.02.2019, sp. zn.
27OdK/9/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 31/2019 dňa 13.02.2019, vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená Slovenská insolvenčná k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Párovská 26, 949 01
Nitra, značka správcu: S1552 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Ľudmila Nosianová, born on 11.07.1952, with permanent address at Generála Svobodu 21,
941 06 Komjatice, that time Golianova 93, 949 01 Nitra-Čermáň (hereinafter referred to as the „bankrupt“), we
inform you that by the decision of the District Court in Nitra of 06.02.2019, ref. No. 27OdK/9/2019, published in the
Commercial report No. 31/2019 of 13.02.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Slovenská
insolvenčná k.s., with its office at Párovská 26, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1552 was appointed as the
trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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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).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submission of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Patterns
and
Forms”
in
the
section
called
“Bankruptcy
and
Restructuring”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

V Nitre, dňa 13.02.2019
In Nitra, 13th of February 2019
Slovenská insolvenčná k.s., správca/trustee

K014647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MILOLAD s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavce 31, 952 01 Žitavce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 968 628
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/24/2017 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
I.
Obchodné meno/ meno a priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát

Slovenská insolvenčná k.s.
Párovská
26
Nitra
d) PSČ
Slovenská republika

949 01
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III.
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sr, Vložka číslo 10093/N
IV.
IČO/ dátum narodenia
47 234 440
B.
Dátum vykonania dražby
7.2.2019
C.
Miesto vykonania dražby
Notársky úrad JUDr. Jana Jánošková, 949 01 Nitra, Štefánikova trieda 27
D.
Čas vykonania dražby
11:00 hod.
E
Kolo dražby
Piate, opakovaná dražba
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Babindol, obec Babindol, okres Nitra, zapísané v liste vlastníctva číslo 914:
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parcela č. 978/1, výmera 1430 m2, druh pozemku orná pôda,
parcela č. 978/7, výmera 368 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
parcela č. 979/5, výmera 425m2, druh pozemku orná pôda,
stavby,
súpisné číslo 88, na parcele číslo 978/7, popis stavby rodinný dom,
pod B 1 v podiele 1/1.
G.
Opis stavu predmetu dražby
Pozemky parcelné číslo 978/1 a 979/5 súvisia s užívaním rodinného domu (parkovisko, chodníky, záhrada).
Pozemok parcelné číslo 978/7 je zastavaný rodinným domom súpisné číslo 88.
Rodinný dom súpisné číslo 88 postavený na pozemku registra "C" parcelné číslo 978/7, osadený do mierne svahovitého terénu v časti
podzemnej vinnej pivnice. Orientácia obytných častí s miernou prevahou na juh – juhovýchod (priečelie) a čiastočne na severozápad do
záhrady. Dom z roku 2008 je celo podpivničený. Vrátane pivničných priestorov ide o trojpodlažnú tehlovú stavbu, zastrešená je prevažne
valbovou strechou s nerovnakou výškou valieb. Stavebné povolenie bolo vydané v roku 2000. Stavba bola skolaudovaná v roku 2002, stavba
je reálne užívaná až od roku 2008.
Kompletný opis rodinného domu je popísaný v znaleckom posudku, ktorý je k dispozícii u správcu.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
Záložné právo v prospech AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, Gočárova třída 312/52 50002 Hradec Králové, IČO: 64 946 851 podľa V
6429/14 zo dňa 18.9.2014 na nehnuteľnosti registra „C“: p. č. 978/1, 978/7, 979/5, stavba: rodinný dom s. č. 88 na p. č. 978/7 - 102/2014,
103/2014.
Exekučný príkaz EX 174/2016 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti registra „C“: parc.č.978/1, 978/7, 979/5, stavba:
rodinný dom s. č. 88 na parc. č. 978/7 (EÚ Trnava - JUDr.Lucia Baničová) v prospech oprávneného Ján Mičko (03.07.1975) Zvolen, podľa Z
3552/16 - 76/16,
Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 102961450/2016 (Daňový úrad Nitra) na nehnuteľnosti registra „C“: parc.č.978/1, 978/7, 979/5,
stavba: rodinný dom s. č. 88 na parc. č. 978/7, podľa P 612/16 - 84/16, Z 4651/16 - 128/16.
Hodnota predmetu dražby bola stanovená odhadom správcu,
vychádzajúcom zo znaleckého posudku, pričom tento zohľadnil skutočný
stav majetku a trhovú hodnotu rovnakého alebo porovnateľného majetku v
I.
Odhad ceny predmetu dražby
danom mieste a čase.
Výška najnižšieho podania bola stanovená správcom v súlade so záväzným
pokynom udeleným príslušným orgánom na sumu 210.340,41 eur.
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
165.000,00 eur
K.
Najvyššie podanie:
a) bolo urobené b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
1.
I. Obchodné meno/ meno a priezvisko
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Radlinského
b) Orientačné/ súpisné číslo
106/5
c) Názov obce
Nitra
d) PSČ
949 01
e) Štát
Slovenská republika

K014648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhradník Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Dullu 50/35, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1964
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/2/2009 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/2/2009
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca úpadcu: Pavol Záhradník Fi. – AQAKOVO, nar.: 22.09.1964, s miestom podnikania
Sučianska 34, 036 01 Martin, IČO: 34 702 962 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška
pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Slovenská kancelária poisťovateľov

Sídlo:

Trnavská cesta 82, Bratislava

IČO:

36 062 235

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

1 915,00 €
1
11.02.2019
Neuplatnené
16/1-S
11.02.2019

V Žiline, dňa 11.02.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu

K014649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vigodová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 3763/73, 036 01 Martin - Záturčie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/194/2018 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/194/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina 9OdK/194/2018 zo dňa 28. augusta 2018 bol vyhlásený konkurz podľa štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Marta Vigodová, nar. 24.04.1966, bytom
Záturčianska 3763/73, 036 01 Martin – Záturčie a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so
sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom
vestníku č. 170/2018 zo dňa 04.09.2018.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

232

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka : Marta Vigodová, nar. 24.04.1966, bytom Záturčianska 3763/73, 036 01 Martin – Záturčie sa
končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp. zn. 9OdK/194/2018 zrušuje.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K014650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Pušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/247/2018 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/247/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina 8OdK/247/2018 zo dňa 17. októbra 2018 bol vyhlásený konkurz podľa štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Silvia Pušková, nar. 18.09.1986, trvale bytom Hlboké
4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom
kancelárie Raková 683, 023 51 Raková. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom
vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka : Silvia Pušková, nar. 18.09.1986, trvale bytom Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš
sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp. zn. 8OdK/247/2018 zrušuje.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K014651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Adamovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3571/33, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/280/2018 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/280/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka z účtu v banke
Druh peňažnej pohľadávky: finančné prostriedky na vkladnej knižke vedené v Slovenská sporiteľňa, a.s.
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 7.631,74 EUR
Deň zapísania majetku: 11.2.2019
Dôvod zapísania majetku: podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR

K014652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Harnádek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 370, 010 24 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/29/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/29/2019
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 14. 02. 2019
Imrich Šimulák, správca

K014653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Harnádek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Snežnica 370, 010 24 Snežnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/29/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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 14. 02. 2019

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

K014654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Svinčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivý Kút 636, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/37/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/37/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Ján Svinčiak, nar. 23.11.1956, bytom Krivý Kút 636, 034 73 Liptovská
Osada, 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

K014655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustáv Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/39/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/39/2019
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
Gustáv Baláž, nar. 14.11.1955, bytom Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš, 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 13.2.2019
JUDr. Michal Brož, 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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K014656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Svinčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivý Kút 636, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/37/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/37/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Ján Svinčiak, nar. 23.11.1956, bytom Krivý Kút 636, 034 73 Liptovská
Osada, 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.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jánoš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3402/29, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/286/2018 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/286/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 11.12.2018, sp. zn. 2OdK/286/2018, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ladislav Jánoš, nar. 17.09.1960, bytom Kempelenova 3402/29, 010 15 Žilina, do 05.12.2001
podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Jánoš OXFORD - Nová Žilina, s miestom podnikania 1.mája 22,
010 01 Žilina, IČO: 22 870 156, pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu
JUDr. Janu Košovú, správcu S1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 243/2018 zo dňa 18.12.2018 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 19.12.2018.
Správca podstaty podľa §76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku
dlžníka, informácií od úpadcu z osobného stretnutia, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
Všeobecná podstata:
žiadny majetok
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V Žiline 13.02.2019
JUDr. Jana Košová
zn. správcu: S 1855

K014658
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 o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii,
zapisuje dňa 08.02.2019 do zoznamu pohľadávok prihlášku veriteľa: SR-Krajský súd v Bratislave, IČO: 00215759,
sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, prihlásená suma: 60,00 €.
JUDr. Radovan Birka, správca

K014659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Lušňak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 2306/21, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.7.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/169/2018 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/169/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Alena Balážová – správca, so sídlom kancelárie Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, značka správcu S 568
(ďalej ako „Správca“), bola Uznesením OS ZA č. k.: 9OdK/169/2018-24 zo dňa 30.7.2018 ustanovená do funkcie
správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Marian Lušňák, nar. 21.7.1981 r.č. XXXXXXXXXX, trv. bytom :
Hurbanova 2306/21, 022 01 Čadca, U Hluška podnikajúceho pod obchodným menom Marián Lušňák
s miestom podnikania Hurbanova 2306/21, 022 01 Čadca – U Hluška, IČO : 40 757 978.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z, o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZoKR)“ Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví Súpis majetku. Ak sa
dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie, alebo zmenu súpisu správca
zverejní v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu , po splnení rozvrhu výťažku , alebo po tom
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, čo zistí že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niekto
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov úpadcu v zmysle ust. § 166i ZoKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Marian Lušňák, nar. 21.7.1981 r.č.
XXXXXXXXXX, trv. bytom : Hurbanova 2306/21, 022 01 Čadca, U Hluška podnikajúceho pod obchodným menom
Marián Lušňák s miestom podnikania Hurbanova 2306/21, 022 01 Čadca – U Hluška, IČO : 40 757 978 zrušuje.
JUDr. Alena Balážová - správca

K014660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zbončák Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 1587, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1974
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/95/2018/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/95/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka:
Ľubomír Zbončák, nar. 25.03.1974, bytom Raková 1587, 023 51 Raková (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu
absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V Žiline, dňa 13.02.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K014661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 12 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 561 888
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/9/2017 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/9/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01
Žilina, IČO: 36 865 265, správca konkurznej podstaty úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v
konkurze, so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 (ďalej len „Úpadca“), sp. zn.
správcu: 8K/9/2017 S 1436 týmto oznamuje, že dňa 11.02.2019 doplnil súpis všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 179/2017 zo dňa 20.09.2017 pod
značkou záznamu K027515 v spojení s nasledujúcimi aktualizáciami súpisu všeobecnej podstaty zverejnených
v Obchodnom vestníku MS SR pod č. 197/2017 dňa 16.10.2017, značka záznamu K032192; č. 212/2017 zo dňa
07.11.2017, značka záznamu K036605; č. 216/2017 zo dňa 13.11.2017, značka záznamu K037853, č.198/2018
zo dňa 12.10.2018, značka záznamu K077278, o nové súpisové zložky majetku Úpadcu, a to nasledovne:
Súpisová položka majetku por. č. 37:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - UDS 232.4/2011, inv. číslo: 040055, druh: aktivované náklady na
výrobu, dátum zaradenia: 30.09.2011, umiestnenie: Vedenie úseku techniky a rozvoja, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 872,97 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 38:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - Výroba otočnej hlavy v CSM Tisovec, inv. číslo: 040059, druh:
aktivované náklady na výrobu, dátum zaradenia: 30.11.2012, umiestnenie: Úsek inovačného fondu, areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 4.289,04 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 39:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - UDS na podvozku IVECO, inv. číslo: 040060, druh: aktivované náklady
na výrobu, dátum zaradenia: 30.11.2012, umiestnenie: Úsek inovačného fondu, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 2.433,97 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 40:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - Elektronizácia strojov UDS, inv. číslo: 040061, druh: aktivované
náklady na výrobu, dátum zaradenia: 30.11.2012, umiestnenie: Úsek inovačného fondu, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756; Tisovec, Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 6.008,59 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 41:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - UDS 214.41 na podvozku Tatra, inv. číslo: 040062, druh: aktivované
náklady na výrobu, dátum zaradenia: 30.12.2012, umiestnenie: Úsek inovačného fondu, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 3.752,37 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 42:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - UDS 214.41 na podvozku MAN, inv. číslo: 040063, druh: aktivované
náklady na výrobu, dátum zaradenia: 31.12.2013, umiestnenie: Vedenie úseku techniky a rozvoja, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 5.439,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 43:
Iná majetková hodnota: Vývojová úloha - UPV R3000 - vývojová úloha, inv. číslo: 040064, druh: aktivované
náklady na výrobu, dátum zaradenia: 30.12.2016, umiestnenie: Vedenie úseku techniky a rozvoja, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 26.460,62 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 44:
Iná majetková hodnota: SAPS-B, inv. číslo: 040007, druh: software, dátum zaradenia: 19.12.1997,
umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 172,61 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 45:
Iná majetková hodnota: Software Odbyt, inv. číslo: 040001, druh: software, dátum zaradenia: 30.11.1997,
umiestnenie: Vedenie obchodného úseku, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 893,03 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 46:
Iná majetková hodnota: Software JCD, inv. číslo: 040002, druh: software, dátum zaradenia: 30.11.1997,
umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 14,85 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 47:
Iná majetková hodnota: Software MZDY, inv. číslo: 040003, druh: software, dátum zaradenia: 30.11.1997,
umiestnenie: Vedenie úseku hmotných zdrojov,ti areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 160,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 48:
Iná majetková hodnota: Software MTZ, inv. číslo: 040004, druh: software, dátum zaradenia: 30.11.1997,
umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 2.214,48 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 49:
Iná majetková hodnota: Software Stravovací, inv. číslo: 040011, druh: software, dátum zaradenia: 20.12.1999,
umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 56,04 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 50:
Iná majetková hodnota: Software účtovníctvo, inv. číslo: 040013, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Vedenie úseku hmotných zdrojov, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 662,10 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 51:
Iná majetková hodnota: Software personálne, inv. číslo: 040014, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Úsek riadenia ľudských zdrojov, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 71,13 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 52:
Iná majetková hodnota: Software výroba 1, inv. číslo: 040015, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1.612,29 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 53:
Iná majetková hodnota: Software zásobovanie, inv. číslo: 040016, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 558,77 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 54:
Iná majetková hodnota: Software stravovací a kreditný, inv. číslo: 040017, druh: software, dátum zaradenia:
15.01.2000, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 564,40
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 55:
Iná majetková hodnota: Software PAM, inv. číslo: 040018, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Vedenie úseku hmotných zdrojov, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 482,05 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 56:
Iná majetková hodnota: Software fakturácia, inv. číslo: 040019, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Vedenie obchodného úseku, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 278,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 57:
Iná majetková hodnota: Software ERP, inv. číslo: 040020, druh: software, dátum zaradenia: 15.01.2000,
umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 69,48 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 58:
Iná majetková hodnota: Software IBIS DB, inv. číslo: 040027, druh: software, dátum zaradenia: 10.3.2002,
umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 16.629,60 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 59:
Iná majetková hodnota: Software IBIS DB, inv. číslo: 040027/1, druh: software, dátum zaradenia: 31.12.2007,
umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 2.159,26 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 60:
Iná majetková hodnota: Software IBIS / DB, inv. číslo: 040027/2, druh: software, dátum zaradenia: 31.12.2008,
umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 995,81 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 61:
Iná majetková hodnota: Software - Progress Client Networking, inv. číslo: 040028, druh: software, dátum
zaradenia: 30.12.2002, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 626,20 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 62:
Iná majetková hodnota: Software - Progress Workgroup Server, inv. číslo: 040029, druh: software, dátum
zaradenia: 30.12.2002, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1.109,27 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 63:
Hnuteľná vec: Mech. software comfor. Auto CAD LT 2002, inv. číslo: 040030, druh: software, dátum zaradenia:
30.12.2002, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 171,56 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 64:
Iná majetková hodnota: Upgrade AutoCAD R14 na Auto, inv. číslo: 040031, druh: software, dátum zaradenia:
30.12.2002, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 403,67 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 65:
Iná majetková hodnota: Upgrade AutoCAD LT98 na Auto, inv. číslo: 040032, druh: software, dátum zaradenia:
30.12.2002, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 181,65 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 66:
Iná majetková hodnota: MS Windows Xp Profesional CZ, inv. číslo: 040033, druh: software dátum zaradenia:
30.12.2002, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 41,82 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 67:
Iná majetková hodnota: MS Office XP Pro OLP NL 5 Promo, inv. číslo: 040034, druh: software, dátum
zaradenia: 30.12.2002, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 167,62 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 68:
Iná majetková hodnota: SolidWorks Office Pro, inv. číslo: 040039, druh: software, dátum zaradenia: 22.12.2004,
umiestnenie: Vedenie úseku techniky a rozvoja, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 813,25 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 69:
Iná majetková hodnota: Software IBIS * VU, inv. číslo: 040040, druh: software, dátum zaradenia: 22.12.2004,
umiestnenie: Úsek odboru organizačno - právneho, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 2.357,27 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 70:
Iná majetková hodnota: Software IBIS * TPV, inv. číslo: 040041, druh: software, dátum zaradenia: 23.12.2004,
umiestnenie: Vedenie úseku techniky a rozvoja, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 2.619,37 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 71:
Iná majetková hodnota: Software IBIS, inv. číslo: 040044, druh: software, dátum zaradenia: 30.12.2005,
umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 897,83 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 72:
Iná majetková hodnota: Software IBIS * TPV, inv. číslo: 040045, druh: software, dátum zaradenia: 30.12.2005,
umiestnenie: Úsek technológie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 725,09 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 73:
Iná majetková hodnota: Software IBIS MTZ, inv. číslo: 040046, druh: software, dátum zaradenia: 30.12.2005,
umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 134,77 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 74:
Iná majetková hodnota: Lotus Notes aplikácie, inv. číslo: 040047, druh: software, dátum zaradenia: 31.08.2006,
umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 995,81 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 75:
Iná majetková hodnota: Software IBIS *TPV, inv. číslo: 040049, druh: software, dátum zaradenia: 19.12.2006,
umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie náradia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova
756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 113,62 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 76:
Iná majetková hodnota: Software IBIS Reinžiniering, inv. číslo: 040050, druh: software, dátum zaradenia:
31.12.2007, umiestnenie: Úsek odboru organizačno - právneho, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1.580,19
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 77:
Iná majetková hodnota: Software IBIS jedálensky systém, inv. číslo: 040051, druh: software, dátum zaradenia:
20.10.2008, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 298,74 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 78:
Iná majetková hodnota: Software IBIS dochádzkový systém, inv. číslo: 040052, druh: software, dátum
zaradenia: 20.10.2008, umiestnenie: Úsek riadenia ľudských zdrojov, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na
ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
381,73 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 79:
Iná majetková hodnota: Solid Works, inv. číslo: 040057, druh: software, dátum zaradenia: 30.12.2011,
umiestnenie: Vedenie úseku techniky a rozvoja, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 905,50 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 80:
Iná majetková hodnota: Licencia Annual Maintenace IBIS DB Progres, inv. číslo: 040048, druh: oceniteľné
práva, dátum nadobudnutia: 31.08.2006, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
3.468,73 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 81:
Hnuteľná vec: Box mraziaci, inv. číslo: 005356, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.03.1989, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
191,19 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 82:
Hnuteľná vec: Vitrína chladiaca, inv. číslo: 005926, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.11.1985, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
52,31 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 83:
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Hnuteľná vec: Kompresor, inv. číslo: 051048, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1991, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 512,36
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 84:
Hnuteľná vec: Vzduchový kompresor GA 18, inv. číslo: 051069, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.08.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 789,20 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 85:
Hnuteľná vec: Vzduchový kompresor GA 18, inv. číslo: 051070, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.08.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 789,20 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 86:
Hnuteľná vec: Kompresor 2 DVK 280/1000, inv. číslo: 051080, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.09.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 512,36 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 87:
Hnuteľná vec: Vzduchový kompresor GA 10-7, inv. číslo: 051176, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.06.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 853,48 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 88:
Hnuteľná vec: Odlučovač ropných látok, inv. číslo: 051253, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 29.01.1998,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 88,93
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 89:
Hnuteľná vec: Technologické zariadenie na prečerpávanie olejov, inv. číslo: 005345, rok výroby: neznámy,
dátum zaradenia: 01.09.1988, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 63,20 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 90:
Hnuteľná vec: Odsávač REFAX, inv. číslo: 051123, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 07.08.1993, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
66,92 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 91:
Hnuteľná vec: Filtračné zariadenie PARKER, inv. číslo: 051165, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.04.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek montáže, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 190,34 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 92:
Hnuteľná vec: Štartovací zdroj SZ IOOO, inv. číslo: 051231, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.10.1996,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek dopravy, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 75,51
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 93:
Hnuteľná vec: Pec elektrická, inv. číslo: 005106, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.04.1971, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
112,52 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 94:
Hnuteľná vec: Automat zvárací, inv. číslo: 005166, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1972, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru hospodárenia s náradím - prípravkáreň, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 27,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 95:
Hnuteľná vec: Automat zvárací, inv. číslo: 005169, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1972, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek dopravy, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,63
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 96:
Hnuteľná vec: Sústruh hrotový, inv. číslo: 005225, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.06.1974, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
90,19 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 97:
Hnuteľná vec: Stroj drevoobrábací kombinovaný, inv. číslo: 005240, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.08.1975, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 60,72 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 98:
Hnuteľná vec: Frezka konzolová, inv. číslo: 005303, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.04.1986, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
699,21 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 99:
Hnuteľná vec: Pánev smažiaca elektrická sklopná, inv. číslo: 005313, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.01.1988, umiestnenie: opotrebovaný používaním, miesto: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 52,49 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 100:
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Hnuteľná vec: Pec elektronická trojtrúbová, inv. číslo: 005320, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.02.1988, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 29,65 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 101:
Hnuteľná vec: Frezka univerzálna, inv. číslo: 005329, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.06.1988, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
403,35 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 102:
Hnuteľná vec: Automat sústružnícky, inv. číslo: 005337, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1988,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 699,75 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 103:
Hnuteľná vec: Automat sústružnícky, inv. číslo: 005338, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1988,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 673,68 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 104:
Hnuteľná vec: Poloautomat sústružnícky, inv. číslo: 005370, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.07.1989,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 3.722,97 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 105:
Hnuteľná vec: Stroj mycí elektrický, inv. číslo: 005372, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1989, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
37,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 106:
Hnuteľná vec: Automat sústružnícky, inv. číslo: 005391, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1988,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 673,46 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 107:
Hnuteľná vec: Brúska na pílové kotúče, inv. číslo: 005400, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1975,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 38,50 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 108:
Hnuteľná vec: Brúska rovinná, inv. číslo: 005524, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1967, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
145,77 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 109:
Hnuteľná vec: Brúska dvojkotúčová, inv. číslo: 005536, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1967, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
25,27 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 110:
Hnuteľná vec: Brúska nástrojová, inv. číslo: 005538, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.05.1967, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
80,14 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 111:
Hnuteľná vec: Brúska nástrojová, inv. číslo: 005541, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.05.1969, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru hospodárenia s náradím - prípravkáreň, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 41,24 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 112:
Hnuteľná vec: Brúska vodorovná, inv. číslo: 005544, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1970, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
105,79 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 113:
Hnuteľná vec: Pila rámová, inv. číslo: 005546, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1969, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
28,61 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 114:
Hnuteľná vec: Brúska, inv. číslo: 005574, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.06.1975, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
46,42 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 115:
Hnuteľná vec: Lis hydraulický, inv. číslo: 005643, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.05.1971, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
37,43 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 116:
Hnuteľná vec: Agregát zvárací, inv. číslo: 005722, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1979, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 68,73
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 117:
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Hnuteľná vec: Stroj kuchynský univerzálny, inv. číslo: 005779, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.06.1981, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 41,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 118:
Hnuteľná vec: Nakladač univerzálny, inv. číslo: 005812, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.02.1983,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek dopravy, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 751,51
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 119:
Hnuteľná vec: Vŕtačka otočná, inv. číslo: 005813, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.04.1983, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
365,14 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 120:
Hnuteľná vec: Usmerňovač zvárací, inv. číslo: 005825, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.03.1984, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
62,18 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 121:
Hnuteľná vec: Poloautomat zvárací, inv. číslo: 005872, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1984, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek dopravy, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 114,45
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 122:
Hnuteľná vec: Vŕtačka st. štvorvretenová, inv. číslo: 005878, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.01.1985,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 192,13 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 123:
Hnuteľná vec: Sústruh hrotový, inv. číslo: 005952, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.10.1986, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
344,69 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 124:
Hnuteľná vec: Brúska stojanová, inv. číslo: 005955, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.11.1986, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
28,14 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 125:
Hnuteľná vec: Poloautomat zvárací, inv. číslo: 005965, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.03.1987, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
108,87 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 126:
Hnuteľná vec: Nakladač univerzálny, inv. číslo: 005989, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.11.1987,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 448,78
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 127:
Hnuteľná vec: Nakladač univerzálny, inv. číslo: 005992, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.11.1987,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek dopravy, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 653,25
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 128:
Hnuteľná vec: Vŕtačka, inv. číslo: 051028, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.01.1991, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru hospodárenia s náradím - prípravkareň, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 373,96 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 129:
Hnuteľná vec: Miešací a šľahací stroj, inv. číslo: 051051, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1991,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 136,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 130:
Hnuteľná vec: Zámočnícke pracovisko, inv. číslo: 051127, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 05.09.1993,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru hospodárenia s náradím- prípravkareň, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.161,79 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 131:
Hnuteľná vec: Vŕtacie kladivo PH 38, inv. číslo: 051151, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 17.12.1993,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 54,48 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 132:
Hnuteľná vec: Chladiaci pult so zásobníkom, inv. číslo: 051179, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 35,54 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 133:
Hnuteľná vec: Pojazdný zásobník na teplé jedlá, inv. číslo: 051180, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 22,44 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 134:
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Hnuteľná vec: Pojazdný zásobník na teplé jedlá, inv. číslo: 051181, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 22,44 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 135:
Hnuteľná vec: Pojazdný zásobník na teplé jedlá, inv. číslo: 051182, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 22,44 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 136:
Hnuteľná vec: Pojazdný zásobník na teplé jedlá, inv. číslo: 051183, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 22,44 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 137:
Hnuteľná vec: Zásobník na podnosy, inv. číslo: 051184, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 19.08.1994,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 34,51 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 138:
Hnuteľná vec: Príborník ATYP pre 6ks vaničiek, inv. číslo: 051185, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 27,19 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 139:
Hnuteľná vec: Šalátová vitrína SUN 95, inv. číslo: 051187, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 19.08.1994,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného bufetu, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
161,16 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 140:
Hnuteľná vec: Plynový sporák SPE 40, inv. číslo: 051199, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.12.1994,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 83,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 141:
Hnuteľná vec: Kotol varný plynový 90/505, inv. číslo: 051200, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.12.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 230,37 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 142:
Hnuteľná vec: Smažiaca pánev plynová 90/62, inv. číslo: 051201, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.12.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 185,68 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 143:
Hnuteľná vec: Umývacie zariadenie WAP 7600, inv. číslo: 051232, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.10.1996, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 56,36 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 144:
Hnuteľná vec: Stĺpová vŕtačka stolná Economy, inv. číslo: 051233, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.10.1996, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 47,96 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 145:
Hnuteľná vec: Priemyselný prací automat R10E, inv. číslo: 051246, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
31.03.1998, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia ľudských zdrojov, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 354,83 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 146:
Hnuteľná vec: Priemyselný vysávač Nevada Karcher, inv. číslo: 051257, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
28.08.1998, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 110,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 147:
Hnuteľná vec: Lakovacia a sušiaca kabína BLOW THERM, inv. číslo: 051473, rok výroby: neznámy, dátum
zaradenia: 30.11.2006, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek montáže, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 40.654,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 148:
Hnuteľná vec: Osciloskop, inv. číslo: 005315, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.02.1988, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
28,09 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 149:
Hnuteľná vec: Ústredňa - telefónna pobočka, inv. číslo: 005339, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.08.1988, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 148,32 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 150:
Hnuteľná vec: Doska rysovacia, inv. číslo: 005796, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.06.1982, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
22,91 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 151:
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Hnuteľná vec: Osciloskop, inv. číslo: 005974, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.09.1987, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
28,40 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 152:
Hnuteľná vec: Diagnostický prístroj, inv. číslo: 051052, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1991, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
46,24 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 153:
Hnuteľná vec: Programovací pristroj, inv. číslo: 051053, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1991,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 75,75 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 154:
Hnuteľná vec: Zálohový zdroj VT 800, inv. číslo: 051063, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.05.1992,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 84,35
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 155:
Hnuteľná vec: Zálohový zdroj UPS E 500, inv. číslo: 051064, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.05.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 31,37 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 156:
Hnuteľná vec: PC COMPAQ 350, inv. číslo: 051066, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.05.1992, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
138,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 157:
Hnuteľná vec: Váha automatická do 500 kg. SMK/A500, inv. číslo: 051074, rok výroby: neznámy, dátum
zaradenia: 01.08.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odbytu a predaja, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 46,98 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 158:
Hnuteľná vec: Digitálna žeriavova váha WMD 4, inv. číslo: 051083, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.09.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 139,07 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 159:
Hnuteľná vec: PC COMPAQ DESKTOP EN, inv. číslo: 051092, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.10.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru informačných technológií, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 97,13 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 160:
Hnuteľná vec: PC ASUS CR-DAT, inv. číslo: 051105, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 10.01.1993, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Vedenie úseku hmotných zdrojov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 250,16 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 161:
Hnuteľná vec: Server HP LH 11/300 - MF1, inv. číslo: 051113, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.03.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 1.169,46 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 162:
Hnuteľná vec: Tlačiareň EPSON FX-800+, inv. číslo: 051116, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
10.01.1993, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru informačných technológií, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 36,60 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 163:
Hnuteľná vec: Tlačiareň EPSON FX-2180, inv. číslo: 051131, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
05.09.1993, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek operatívneho plánovania výroby, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 46,61 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 164:
Hnuteľná vec: Tlačiareň EPSON LX 300, inv. číslo: 051132, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 05.09.1993,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek údržby, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 30,32
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 165:
Hnuteľná vec: Tlačiareň EPSON LX-1050, inv. číslo: 051136, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
05.09.1993, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru riadenia akosti, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 30,32 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 166:
Hnuteľná vec: Tlačiareň EPSON LX-300, inv. číslo: 051139, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 05.09.1993,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 30,32 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 167:
Hnuteľná vec: Diagnosticky pristroj EKG LECGO, inv. číslo: 051153, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.02.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 699,16 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 168:
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Hnuteľná vec: PC COMPAQ Pll 350MHz, inv. číslo: 051167, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.04.1994,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 271,16 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 169:
Hnuteľná vec: Počítač Best Modular 386, inv. číslo: 051168, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.04.1994,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek skladu ZP na vyradenie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 341,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 170:
Hnuteľná vec: Tarifikačné zariadenie k telefónnej ústredni ALCATEL, inv. číslo: 051173, rok výroby: neznámy,
dátum zaradenia: 20.05.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 214,21 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 171:
Hnuteľná vec: Elektronická analytická váha, inv. číslo: 051174, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.05.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 45,54 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 172:
Hnuteľná vec: Tlačiareň EPSON FX 1170, inv. číslo: 051175, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.06.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek práce a mzdy, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 39,62 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 173:
Hnuteľná vec: Bezstravenkový objednávací systém na objednávanie jedál, inv. číslo: 051192, rok výroby:
neznámy, dátum zaradenia: 20.09.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného
stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1.202,60 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 174:
Hnuteľná vec: Laparoflator elekronic 3509, inv. číslo: 051198, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
31.07.1995, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 1.950,93 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 175:
Hnuteľná vec: Elektronická registračná pokladňa Elite, inv. číslo: 051210, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
29.06.1995, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 55,65 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 176:
Hnuteľná vec: Tlačiareň Canon BJ 230, inv. číslo: 051212, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 28.08.1995,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 34,11 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 177:
Hnuteľná vec: Tlačiareň Epson LX-300+, inv. číslo: 051214, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 28.08.1995,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek financií a metodiky, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
38,55 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 178:
Hnuteľná vec: Meracia technika Mitutoyo/v, inv. číslo: 051217, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
20.12.1995, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru riadenia akosti, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 697,31 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 179:
Hnuteľná vec: Telefax Panasonic, inv. číslo: 051219, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 19.02.1996, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Vedenie obchodného úseku, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
51,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 180:
Hnuteľná vec: Tlačiareň Epson LX 300, inv. číslo: 051222, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 19.02.1996,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne veľkých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 60,28 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 181:
Hnuteľná vec: Kopírovací stroj Sharp SF 21, inv. číslo: 051227, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1996, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 141,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 182:
Hnuteľná vec: PC COMPA 10, inv. číslo: 051228, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 27.09.1996, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek skladu ZP na vyradenie, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
114,51 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 183:
Hnuteľná vec: Výškomer 0-l000mm K 034 600, inv. číslo: 051245, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.12.1997, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 43,82 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 184:
Hnuteľná vec: Digitálna automatická telefónna ústredňa ALCATEL, inv. číslo: 051249, rok výroby: neznámy,
dátum zaradenia: 31.12.1998, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 1.417,21 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 185:
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Hnuteľná vec: Kontrolný merací pristroj Telma 500, inv. číslo: 051250, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
28.05.1998, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru riadenia akosti, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 2.342,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 186:
Hnuteľná vec: Koncové mierky 516-963, inv. číslo: 051255, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 26.06.1998,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru riadenia akosti, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 77,29 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 187:
Hnuteľná vec: Výškomer 192-133, inv. číslo: 051319, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 29.11.1999, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
250,65 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 188:
Hnuteľná vec: Výškomer 192-133, inv. číslo: 051320, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 29.11.1999, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
250,65 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 189:
Hnuteľná vec: Merač tepla, inv. číslo: 051347, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 29.12.2000, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 298,74
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 190:
Hnuteľná vec: PC ASUS CR-DAT, inv. číslo: 051377, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.08.2002, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Vedenie úseku hmotných zdrojov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 89,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 191:
Hnuteľná vec: Nadstavec pre meranie závitov, inv. číslo: 051379, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.09.2002, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek projektu ÚPSVaR- sl.zamestnan., areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 598,19 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 192:
Hnuteľná vec: Dutinomer 3-bodový, inv. číslo: 051380, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.09.2002, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek projektu ÚPSVaR- sl.zamestnan., areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 317,92 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 193:
Hnuteľná vec: Osciloskop METEX, inv. číslo: 051382, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.09.2002, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek projektu ÚPSVaR- sl.zamestnan., areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 194,50 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 194:
Hnuteľná vec: Merací pristroj pre zoradenie zváracích zdrojov, inv. číslo: 051383, rok výroby: neznámy, dátum
zaradenia: 30.09.2002, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek projektu ÚPSVaR- sl.zamestnan.,
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 290,74 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 195:
Hnuteľná vec: PC SOVA, inv. číslo: 051388, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.10.2002, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek rozvoja výrobnej základne, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 272,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 196:
Hnuteľná vec: PC FUJITSU SIEMENS, inv. číslo: 051390, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.12.2002,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek práce a mzdy, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na
ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 21,60
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 197:
Hnuteľná vec: PC FUJITSU SIEMENS 256, inv. číslo: 051391, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.12.2002, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 21,60 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 198:
Hnuteľná vec: PC CR-DAT, inv. číslo: 051393, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.12.2002, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek operatívneho plánovania výroby, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 40,71 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 199:
Hnuteľná vec: PC AWARD, inv. číslo: 051399, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na
ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
257,46 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 200:
Hnuteľná vec: PC AWARD, inv. číslo: 051401, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek hospodárenia s náradím, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
257,46 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 201:
Hnuteľná vec: PC AWARD, inv. číslo: 051402, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie náradia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 257,46 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 202:
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Hnuteľná vec: PC ASUS AWARD, inv. číslo: 051403, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odbytu a predaja, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 115,70
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 203:
Hnuteľná vec: TI. XEROX Phaser 3121, inv. číslo: 051404, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 69,07 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 204:
Hnuteľná vec: PC notebook, inv. číslo: 051405, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Vedenie obchodného úseku, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
264,68 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 205:
Hnuteľná vec: Scaner HP ScasnJet 4500c, inv. číslo: 051408, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.05.2003, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 30,13 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 206:
Hnuteľná vec: Kopírovací stroj SHARP, inv. číslo: 051468, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 31.08.2006,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek vývoja a konštrukcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 306,71 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 207:
Hnuteľná vec: Monitorovanie a riadenie odberu elektrickej energie - elektrický dispečing, inv. číslo: 051472, rok
výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.10.2006, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek energetiky,
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 4.620,34 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 208:
Hnuteľná vec: Sporák plynový, inv. číslo: 005645, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.02.1976, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
23,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 209:
Hnuteľná vec: Manipulačné zariadenie pre tyčový materiál /regál/, inv. číslo: 005997, rok výroby: neznámy,
dátum zaradenia: 01.12.1987, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 171,94 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 210:
Hnuteľná vec: Videorekordér Sony SLV E 410, inv. číslo: 051236, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.01.1997, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek riadenia, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 24,82 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 211:
Hnuteľná vec: Výťah nákladný, inv. číslo: 005096, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.11.1967, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na
ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 93,78
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 212:
Hnuteľná vec: Výťah nákladný, inv. číslo: 005155, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.05.1970, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek závodného stravovania, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
22,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 213:
Hnuteľná vec: Žeriav stĺpový, inv. číslo: 005210, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.06.1973, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
36,25 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 214:
Hnuteľná vec: Žeriav stĺpový, inv. číslo: 005211, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.06.1973, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
36,25 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 215:
Hnuteľná vec: Technologické zariadenie na odvoz odpadu z obrobne, inv. číslo: 005257, rok výroby: neznámy,
dátum zaradenia: 01.01.1988, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 796,65 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 216:
Hnuteľná vec: Žeriav konzolový kĺbový, inv. číslo: 005307, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1987,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 161,80 EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 217:
Hnuteľná vec: Žeriav konzolový kĺbový, inv. číslo: 005308, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1987,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 161,79 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 218:
Hnuteľná vec: Žeriav mostový 2- nosník, inv. číslo: 005321, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.03.1988,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obchodno-technických služieb, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 675,22 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 219:
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Hnuteľná vec: Žeriav mostový 2- nosník, inv. číslo: 005322, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.03.1988,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 746,77 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 220:
Hnuteľná vec: Žeriav elektrický mostový, inv. číslo: 005392, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1988,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 201,39 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 221:
Hnuteľná vec: Podvesná drážka, inv. číslo: 005664, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.04.1977, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek základných prostriedkov, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
128,62 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 222:
Hnuteľná vec: Žeriav portálový, inv. číslo: 005697, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.08.1978, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odbytu a predaja, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 411,46
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 223:
Hnuteľná vec: Žeriav mostový elektrický, inv. číslo: 005711, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.11.1979,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 364,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 224:
Hnuteľná vec: Žeriav mostový elektrický, inv. číslo: 005724, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 01.12.1979,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 382,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 225:
Hnuteľná vec: Vozík motorový MULTICAR, inv. číslo: 051023, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.04.1990, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek dopravy, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 274,74 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 226:
Hnuteľná vec: Plošinový elevátor obojsmerný, inv. číslo: 051056, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.05.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 760,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 227:
Hnuteľná vec: Vozík vysokozdvižný ručný VZV 19, inv. číslo: 051061, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.05.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odbytu a predaja, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 69,70 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 228:
Hnuteľná vec: Vozík vysokozdvižný ručný VZV 19, inv. číslo: 051062, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.05.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 69,70 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 229:
Hnuteľná vec: Stĺpový otočný žeriav SO205, inv. číslo: 051077, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.09.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek obrobne malých dielcov, areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 171,77 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 230:
Hnuteľná vec: Stĺpový otočný žeriav SO205, inv. číslo: 051078, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.09.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek nákupu a distribúcie, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 171,77 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 231:
Hnuteľná vec: Stĺpový otočný žeriav SO205, inv. číslo: 051079, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
01.09.1992, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek údržby, areál hlavného výrobného závodu (dolný)
na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
171,77 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 232:
Hnuteľná vec: Pevný disk 18,2 GB, inv. číslo: 051396, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.12.2002, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek odboru informačných technológií, areál hlavného výrobného
závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 155,02 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 233:
Hnuteľná vec: Zváračka, inv. číslo: 051432, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.12.2004, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 440,81
EUR;

Súpisová položka majetku por. č. 234:
Hnuteľná vec: Zváračka, inv. číslo: 051433, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.12.2004, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 337,35
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 235:
Hnuteľná vec: Zváračka, inv. číslo: 051434, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.12.2004, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 436,38
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 236:
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Hnuteľná vec: Zváračka, inv. číslo: 051435, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.12.2004, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 317,89
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 237:
Hnuteľná vec: Zváračka, inv. číslo: 051436, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 20.12.2004, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici
Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 319,22
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 238:
Hnuteľná vec: Rekonštrukcia elektrického dvojnosníkového mostového žeriavu, inv. číslo: 051458, rok výroby:
neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2006, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek zvarovne, areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 4.272,05 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 239:
Hnuteľná vec: Rádiové diaľkové ovládanie, inv. číslo: 051459, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
30.05.2006, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek prípravy výroby, areál vedľajšieho výrobného
závodu (horný) na ulici Sládkovičova, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota
(aj mena): 896,23 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 240:
Iná majetková hodnota: Software, NC páliaci stroj, inv. číslo: 040022, druh: software, dátum zaradenia:
15.01.2000, umiestnenie: Úsek prípravy výroby, areál vedľajšieho výrobného závodu (horný) na ulici
Sládkovičova, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 343,89
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 241:
Iná majetková hodnota: Software, NC páliaci stroj, inv. číslo: 040022/1, druh: software, dátum zaradenia:
31.12.2008, umiestnenie: Úsek prípravy výroby, areál vedľajšieho výrobného závodu (horný) na ulici
Sládkovičova, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 435,67
EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 242:
Hnuteľná vec: Hydraulický ohraňovací lis, inv. číslo: 051395, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.11.2002,
stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Úsek prípravy výroby, areál vedľajšieho výrobného závodu (horný)
na ulici Sládkovičova, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
1.526,92 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 243:
Hnuteľná vec: Chladiaca skriňa HJK L020 1410, inv. číslo: 051186, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
19.08.1994, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici
Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 41,16 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 244:
Hnuteľná vec: Priemyselný práci automat R70, inv. číslo: 051247, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
31.03.1998, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici
Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 287,00 EUR;
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Súpisová položka majetku por. č. 245:
Hnuteľná vec: Elektronická registračná pokladňa Elite, inv. číslo: 051208, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
27.06.1995, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici
Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
49,93 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 246:
Iná majetková hodnota: Software MARKET, inv. číslo: 040012, druh: software, dátum zaradenia: 30.12.1999,
umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 72,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 247:
Iná majetková hodnota: Software MARKET, inv. číslo: 040012/1, druh: software, dátum zaradenia: 31.12.2007,
umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 76,10 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 248:
Iná majetková hodnota: Program pre pokladňu Market, inv. číslo: 040036, druh: software, dátum zaradenia:
19.12.2003, umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 210,05 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 249:
Iná majetková hodnota: Inštalácia a konfigurácia POS Market, inv. číslo: 040056, druh: software, dátum
zaradenia: 30.11.2011, umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec;
Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 545,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 250:
Hnuteľná vec: Registračná pokladnica HEAT, inv. číslo: 051220, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia:
21.02.1996, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici
Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 47,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 251:
Hnuteľná vec: Poplašný systém na hlásenia narušenia, inv. číslo: 051407, rok výroby: neznámy, dátum
zaradenia: 30.05.2003, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na
ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena):
299,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 252:
Hnuteľná vec: Váha, inv. číslo: 051406, rok výroby: neznámy, dátum zaradenia: 30.05.2003, stav: opotrebovaný
používaním, umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 214,70 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 253:
Hnuteľná vec: Stôl konferenčný oválny, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 13,28 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 254:
Hnuteľná vec: Vozík plošinový nízky, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
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1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,56 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 255:
Hnuteľná vec: Telefónny pristroj Delta v počte 6 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 68,51 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 256:
Hnuteľná vec: Hasiaci prístroj v počte 4 ks rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 150,90 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 257:
Hnuteľná vec: PC v počte 12 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 454,33 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 258:
Hnuteľná vec: Stôl kancelársky, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11,62 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 259:
Hnuteľná vec: Rokovací stôl MDF v počte 5 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 56,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 260:
Hnuteľná vec: Skrinka zo zostavy Lenka, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,55 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 261:
Hnuteľná vec: Elektrický lapač T308, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11,17 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 262:
Hnuteľná vec: Kávovar, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 33,09 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 263:
Hnuteľná vec: TI. HP DeskJet 1120, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 87,27 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 264:
Hnuteľná vec: Laserová tlačiareň v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
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spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 52,01 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 265:
Hnuteľná vec: Autorádio BLAUPUNKT, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 23,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 266:
Hnuteľná vec: Tlačiareň CANON v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 67,69 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 267:
Hnuteľná vec: Tlačiareň TI TLX 3121 XEROX PI, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,22 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 268:
Hnuteľná vec: Dielenské stoly 6 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 19,35 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 269:
Hnuteľná vec: Stolová vŕtačka v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 45,78 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 270:
Hnuteľná vec: Mobilný telefón APPLE IPHONE 6 64G, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 42,33 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 271:
Hnuteľná vec: Mobilný telefón, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 22,46 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 272:
Hnuteľná vec: Notebook značky ASUS, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 75,62 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 273:
Hnuteľná vec: Skriňa kovová modrá v počte 3 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 41,90 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 274:
Hnuteľná vec: Váha, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
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Súpisová hodnota (aj mena): 26,56 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 275:
Hnuteľná vec: Skrinka typu A v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,47 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 276:
Hnuteľná vec: Manipulačný pult v počte 3 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 45,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 277:
Hnuteľná vec: Paleta v počte 5 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 170,48 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 278:
Hnuteľná vec: Práčka, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 107,12 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 279:
Hnuteľná vec: PC INTEL 3,06GHz Monitor v počte 8 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 455,05 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 280:
Hnuteľná vec: PC ASUS CR-DAT v počte 3 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 94,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 281:
Hnuteľná vec: PC + monitor v počte 6 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 595,56 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 282:
Hnuteľná vec: Regál v počte 5 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 200,42 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 283:
Hnuteľná vec: Vysávač v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 49,17 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 284:
Hnuteľná vec: Rysovací stôl v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
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Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 22,94 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 285:
Hnuteľná vec: Chladiaca vitrína s agregátom, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,60 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 286:
Hnuteľná vec: Premietačka s príslušenstvom, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 66,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 287:
Hnuteľná vec: Mazací prístroj v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 34,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 288:
Hnuteľná vec: Pokladničný box, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,28 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 289:
Hnuteľná vec: Čalúnená rohová sedačková súprava, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 29,77 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 290:
Hnuteľná vec: El. striekacia pištoľ Inter- konti, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,86 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 291:
Hnuteľná vec: Kosačka GTM, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 24,00 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 292:
Hnuteľná vec: Rebrík hliníkový 9,5m, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,71 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 293:
Hnuteľná vec: Vŕtačka Exclusiv 2000, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 12,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 294:
Hnuteľná vec: Zástena, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

267

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Súpisová hodnota (aj mena): 11,45 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 295:
Hnuteľná vec: Motorová píla, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 32,36 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 296:
Hnuteľná vec: Stroj na hrebeňovú väzbu, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 22,66 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 297:
Hnuteľná vec: Presklená vitrína CM 370, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 19,92 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 298:
Hnuteľná vec: Magnet ručný, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 61,05 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 299:
Hnuteľná vec: Magnet permanentný v počte 5 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 99,71 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 300:
Hnuteľná vec: Multifunkčný kopírovací stroj Pt, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 64,34 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 301:
Hnuteľná vec: Prenosná zváračka /invertor/ +1, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 50,04 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 302:
Hnuteľná vec: Fréza, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 16,83 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 303:
Hnuteľná vec: Skrinková zostava Alexandra, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,14 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 304:
Hnuteľná vec: Sedacia súprava Lucia, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

268

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,80 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 305:
Hnuteľná vec: Kontajner valivý II ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 319,13 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 306:
Hnuteľná vec: Brúska na píly typ - BP2, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 24,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 307:
Hnuteľná vec: Nabíjacia kabína, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 36,18 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 308:
Hnuteľná vec: Mobilná bunka, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 215,10 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 309:
Hnuteľná vec: Rozrábací stôl na mäso, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,93 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 310:
Hnuteľná vec: Mobil NOKIA 62301, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 24,47 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 311:
Hnuteľná vec: Ti CANON Laser Base MF 3110-i v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný
používaním, umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 56,22 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 312:
Hnuteľná vec: Klimatizácia v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 172,51 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 313:
Hnuteľná vec: Dochádzkové hodiny BX1500, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 104,31 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 314:
Hnuteľná vec: ANTICALO 3/4" zariadenie, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
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Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 29,21 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 315:
Hnuteľná vec: Videoprojektor ACCER, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 114,18 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 316:
Hnuteľná vec: Počítačová sieť, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 37,48 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 317:
Hnuteľná vec: Kamera digitálna - SONY, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 79,21 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 318:
Hnuteľná vec: Vstavané police, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 21,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 319:
Hnuteľná vec: CANON - multifunkčné zariadenie, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 77,41 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 320:
Hnuteľná vec: Počítač s príslušenstvom, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 48,55 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 321:
Hnuteľná vec: Sedacia súprava /3+2+1,žltá/, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 31,33 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 322:
Hnuteľná vec: Switch SF 300-48 v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 81,33 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 323:
Hnuteľná vec: Kotúčová píla na kov MT5 356, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 29,68 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 324:
Hnuteľná vec: Registračná pokladnica, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
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1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 28,12 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 325:
Hnuteľná vec: Počítač MSI - LENOVO, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,56 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 326:
Hnuteľná vec: Zosilňovač Typ - VERMONA, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,74 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 327:
Hnuteľná vec: Technické zariadenie na prevíjanie pásky v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný
používaním, umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,78 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 328:
Hnuteľná vec: Nárezový stroj Typ - NS300, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 23,31 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 329:
Hnuteľná vec: Chladnička Zanussi, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 14,92 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 330:
Hnuteľná vec: Sterilizátor, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 20,45 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 331:
Hnuteľná vec: Vŕtacie kladivá, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 25,06 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 332:
Hnuteľná vec: Benzínová píla MS 230, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 12,88 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 333:
Hnuteľná vec: Krovinorez Stil FS 855, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 10,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 334:
Hnuteľná vec: Stôl pracovný, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hlavného
výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
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Súpisová hodnota (aj mena): 10,04 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 335:
Hnuteľná vec: Skriňa chladiaca, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 21,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 336:
Hnuteľná vec: Mobilný telefón NOKIA LUM1A9, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 19,30 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 337:
Hnuteľná vec: Váľanda výklopná v počte 4 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 82,29 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 338:
Hnuteľná vec: Stôl AVANT Kokava, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 17,90 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 339:
Hnuteľná vec: Plynový sporák, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál DaRZ
Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 15,98 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 340:
Hnuteľná vec: REPROBOX - ozvučenie, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 37,55 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 341:
Hnuteľná vec: Elektronic hodiny a tabuľky, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 20,22 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 342:
Hnuteľná vec: Drez jednodielny, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál DaRZ
Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
mena): 13,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 343:
Hnuteľná vec: Plejáda 974 - koberec 165,2 m, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 64,43 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 344:
Hnuteľná vec: Kotol varný KE12, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál DaRZ
Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj
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mena): 14,63 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 345:
Hnuteľná vec: Smažiac, pánev PE 13, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 10,75 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 346:
Hnuteľná vec: Obývacia stena apartmán, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 14,94 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 347:
Hnuteľná vec: Sedacia súprava apartmán, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 21,57 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 348:
Hnuteľná vec: Truhl. mraziak Ignis, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 16,04 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 349:
Hnuteľná vec: Skriňa chladiaca C 2900, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 21,38 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 350:
Hnuteľná vec: Stolík pod písací stroj, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 15,17 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 351:
Hnuteľná vec: Farebný televízor značky Orava, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál DaRZ Chata Zbojská v obci Pohronská Polhora; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 28,34 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 352:
Hnuteľná vec: Klimatizácia Alaska MAC, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 35,18 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 353:
Hnuteľná vec: Elektrický sporák, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hotela
a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 22,12 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 354:
Hnuteľná vec: Chladnička v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
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

273

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 52,72 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 355:
Hnuteľná vec: Stolík pod písací stroj, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 14,39 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 356:
Hnuteľná vec: Podnos pod mäso, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 357:
Hnuteľná vec: Kuchynská linka v počte 3 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 44,52 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 358:
Hnuteľná vec: Nočný stolík BETTY, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 359:
Hnuteľná vec: Kávovar SAECO Incanto Rondo, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 71,13 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 360:
Hnuteľná vec: Televízor PLAZMA TU LG, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 27,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 361:
Hnuteľná vec: Televízor Samsung PS 42B430, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 39,67 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 362:
Hnuteľná vec: Kuchynský robot - Bosch MUM 52131, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11,83 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 363:
Hnuteľná vec: Elektrická rúra ARDO, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 28,99 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 364:
Hnuteľná vec: Drez nerezový, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hotela
a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
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1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 18,37 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 365:
Hnuteľná vec: Mora 4209.0002, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál hotela
a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 20,39 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 366:
Hnuteľná vec: Komplet Skylink 1V - satelit, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 11,75 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 367:
Hnuteľná vec: Odsávacia jednotka, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: areál
hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 33,89 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 368:
Hnuteľná vec: PC INTEL CELEDRON D 2,66 GHz, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: areál hotela a baru CSM (pri hlavnom závode) na ulici Daxnerova 957, Tisovec; Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 29,46 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 369:
Hnuteľná vec: Kávovar, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM Market, areál
nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 33,09 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 370:
Hnuteľná vec: Multifunkčné zariadenie, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM
Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 21,40 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 371:
Hnuteľná vec: Chladnička v počte 2 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM
Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 35,76 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 372:
Hnuteľná vec: Regál mriežka, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM Market,
areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 35,86 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 373:
Hnuteľná vec: Regál sklo + spojka v počte 4 ks, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 147,71 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 374:
Hnuteľná vec: Elektrický lapač hmyzu, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM
Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
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Súpisová hodnota (aj mena): 29,87 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 375:
Hnuteľná vec: Nárezový stroj Omas VS25C, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie:
CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 53,33 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 376:
Hnuteľná vec: Váhy, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM Market, areál
nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová
hodnota (aj mena): 18,67 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 377:
Hnuteľná vec: Hor. vzdušná rúra UNOX + plechy, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním,
umiestnenie: CSM Market, areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 100,49 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 378:
Hnuteľná vec: Elektrická váha, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: CSM Market,
areál nákupného strediska na ulici Jozeffyho 2, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1;
Súpisová hodnota (aj mena): 11,88 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 379:
Súbor hnuteľných vecí: súbor náradia slúžiaceho na výrobnú činnosť Úpadcu, rok výroby: nezistený, stav:
opotrebovaný používaním, umiestnenie: sklad SKN, areál hlavného výrobného závodu na ulici Daxnerova 756,
Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 37.515,39 EUR;
Súpisová položka majetku por. č. 380:
Súbor hnuteľných vecí: súbor špeciálneho náradia a náradia vlastnej výroby slúžiaceho na výrobnú činnosť
Úpadcu, rok výroby: neznámy, stav: opotrebovaný používaním, umiestnenie: Sklad špeciálneho náradia, areál
hlavného výrobného závodu (dolný) na ulici Daxnerova 756, Tisovec; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu:
1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 115.335,71 EUR.
Súpisová hodnota súpisových položiek majetku por. č. 37 až 380 bola určená na základe vlastného odhadu
správcu v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K014662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rišová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplička nad Váhom -, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1959
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/27/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/27/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Oľga Rišová, nar. 16.05.1959, bytom 013 01 Teplička nad Váhom, adresa
na doručovanie Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods.
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4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v
kancelárii správcu na adrese:
Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447
039 01 Turčianske Teplice,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00-12.00 hod a od 13.00-15.00 hod.
Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K014663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katrenčinová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 114, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/28/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/28/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Gabriela Katrenčinová, nar.: 01.10.1988, trvale bytom: Rudina 114, 023 31
Rudina, oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 12.00 hod. a
od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred so
správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0911 689 346.
V Žiline dňa 13.02.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K014664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katrenčinová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 114, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/28/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/28/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Gabriela Katrenčinová, nar.: 01.10.1988, trvale bytom: Rudina 114, 023 31
Rudina, oznamuje veriteľom v súlade s § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
rěštrukturalizácii číslo účtu správcu za účelom zaplatenia kaucie veriteľom pre účely popretia prihlásených
pohľadávok. Účet správcu je vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN SK67 0900 0000 0051 4321 2046.
V Žiline dňa 13.02.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K014665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katrenčinová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 114, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/28/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/28/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
04.02.2019, sp. zn.: 3OdK/28/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 11.02.2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Gabriela Katrenčinová, nar.: 01.10.1988, trvale bytom: Rudina 114, 023 31 Rudina, Slovenská
republika, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby
si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Mgr. Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 3OdK/28/2019. V zmysle článku
55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára
prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí
obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
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Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Žiline dňa 13.02.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
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7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 04.02.2019, file No.
3OdK/28/2019 published in Commercial Journal on 11.02.2019, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Gabriela Katrenčinová, date of birth.: 01.10.1988, res.: Rudina 114, 023 31 Rudina, Slovakia (hereinafter
only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address Mgr. Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 3OdK/28/2019. According to
the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
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publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 13.02.2019
Mgr. Filip Ďurajda, trustee

K014666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mastiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Revúca 544, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/40/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/40/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Peter Mastiš, nar. 27.06.1965, trvale bytom Vyšná Revúca 544,
034 74 Liptovské Revúce oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu v
pracovných dňoch pondelok až piatok od 8. hod. do 14.00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu je
možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na herich@stonline.sk alebo na telefonickom čísle:
0444329196.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K014667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Mastiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Revúca 544, 034 74 Liptovské Revúce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1965
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/40/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/40/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca dlžníka: Peter Mastiš, nar.27.06.1965, trvale bytom Vyšná Revúca 544, 034
74 Liptovské Revúce v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s ustanovením § 32 ods.7 pís.b) zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásenej
pohľadávky konkurzného veriteľa je vedený vo Všeobecnej úverovej banke,a.s., číslo účtu:IBAN:
SK4002000000000217744342. Preddavok je možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 350 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ako variabilného
symbolu. Doklad o úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu.
JUDr.Vladimír Herich, PhD., správca

K014668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajka Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Moyzesa 56 / 87, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Janka Grolmusová
Sídlo správcu:
E.B.Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/226/2018 S1146
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/226/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Janka Grolmusová, ako ustanovený správca dlžníka, zistila počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrenia dlžníka, ako i z preskúmania pomerov
dlžníka v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť
zapísaný do konkurznej podstaty. Potom, ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, ( ust. § 167t ods. 1 ZKR), oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
končí
.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zoznam pohľadávok prihlásených veriteľov je
spravodlivosti SR na stránke www.ru.justice.sk

zverejnený v Registri úpadcov vedenom Ministerstvom

V Martine, dňa 13.2.2019
JUDr.

Janka

Grolmusová,

K014669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stupianský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kernova 10832/19, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/276/2018 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/276/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Michal Stupianský, nar.: 15.03.1981, bytom: Kernova 10832/19, 036
01 Martin v zmysle § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok zapísal dňa 13.02.2018 pod č. 2 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa Slovenská republika Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 215 759 v prihlásenej sume pohľadávky 1 488,46
EUR.
V Žiline dňa 13.02.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K014670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zedníček Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1960
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/42/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/42/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jaroslav
Zedníček, nar. 27.09.1960, trvale bytom Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s.,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od 13:00
do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 257 527 700.

V Žiline, dňa 14.02.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K014671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zedníček Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1960
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/42/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/42/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010
01 Žilina, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jaroslav
Zedníček, nar. 27.09.1960, trvale bytom Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Jaroslav Zedníček

V Žiline, dňa 14.02.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K014672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zedníček Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1960
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/42/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/42/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Jaroslav Zedníček, nar. 27.09.1960, trvale bytom Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Žilina, spis. zn.: 7OdK/42/2019 zo dňa 06.02.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03
Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária Sládkovičova 6, 010 01
Žilina bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku
SR č.: OV 31/2019 zo dňa 13.02.2019.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Žilina, proc. no. 7OdK/42/2019, dated on 06th February 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Jaroslav Zedníček, domicile: Trnavská 1358/19, 010 08 Žilina, Slovak
republic, date of birth: 27th September 1960, and our company HMG Recovery, k.s., registered office at
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, with registered office Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Slovak republic,
company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 31/2019
dated on 13th February 2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
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This resolution of the District Court Žilina became valid on 14th February 2019. The bankruptcy procedure
was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako 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 HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, the Slovak Republic.
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The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
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expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K014673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Kovačik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 1232, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/32/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/32/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty: dlžníka: Alojz Kovačik, nar. 20.03.1978, Raková 1232, 023 51 Raková, súlade s §
85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárií
správcu na adrese: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, každý pracovný deň v úradných hodinách od: 08:00
hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť
písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.
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JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K014674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Kovačik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 1232, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/32/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/32/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Alojz Kovačik, nar. 20.03.1978, Raková 1232, 023 51 Raková, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky
veriteľa číslo účtu: IBAN: SK23 5600 0000 0040 0867 9001, vedený v Prima banke Slovensko a.s. Podľa ust. §
32
ods.
7
ZKR
Popretie
pohľadávky
veriteľom
je
účinné,
ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom
vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K014675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alojz Kovačik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 1232, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/32/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/32/2019
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 : Alojz Kovačik, nar.
20.03.1978, Raková 1232, 023 51 Raková, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením, Okresného súdu
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Žilina, sp. zn.: 9OdK/32/2019, zo dňa 13.02.2019 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 Alojz Kovačik, date of birth 20.03.1978, residency at Raková 1232, 023 51 Raková, (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
90dK/32/2019 dated on 13th of february 2019 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 31/2019 dňa 13.02.2019
.Dňom 14.2.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 31/2019 on 13th of
february 2019. Bankruptcy was declared on 14th of february 2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. 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. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 14.02.2019.

The date 14th of february 2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
pohľadávky.

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/Konkurza-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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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 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
prihláškerozdelí 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).
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátochEurópskej 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. Marta Bojo Vevurková , správca konkurznej podstaty
JUDr. Marta Bojo Vevurková, trustee

K014676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Vizváryová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 286, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1980
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/163/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/163/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
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KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Vizváryová, nar.: 27.01.1980, trvale bytom: Východná 286,
032 32 Východná (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 3OdK/163/2018 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje týmto oznamom:

3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 208/2018 zo dňa 26.10.2018:

továrenská
značka

druh
vozidla

EČV

Citroën C5

osobné

LM855DB VF7DC6FZB76057974

VIN

druh karosérie

kategória
vozidla

AB HATCHBACK
M1
5DV.

farba

rok
výroby

spoluvl.
podiel

súpisová
hodnota (Eur)

šedá
metalíza

2001

1/1

300,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

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

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA 3OdK/163/2018 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 3OdK/163/2018“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.
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D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu;

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

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

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

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

I.

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

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
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V Žiline, dňa 13.02.2019

KP recovery, k.s., správca

K014677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maslíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/21/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca úpadcu: Martina Maslíková, Okružná
148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška, nar.: 29.06.1978, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina v pracovných dňoch
počas úradných hodín od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K014678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maslíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/21/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina správca dlžníka: Martina Maslíková, Okružná
148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška, nar.: 29.06.1978, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32
ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“)
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický
symbol: 784; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Martina Maslíková
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K014679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maslíková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/21/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Martina Maslíková,
Okružná 148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška, nar.: 29.06.1978 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Žilina, sp. zn. 2Odk/21/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 08.02.2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz
dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú
povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie / Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá
sú
veriteľom
k dispozícii
na
webovej
stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-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
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

296

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

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 Martina Maslíková, Okružná 148/9A, 022 04 Čadca - U Hluška, born.: 29.06.1978 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Žilina (District
Court), No. 2Odk/21/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 8th of February 2019. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special
electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic signature
of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. he prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the
Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
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.
V Žiline, dňa 13.02.2019
In Žilina, 13th of February 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K014680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 386, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca úpadcu: Marek Baláž, nar. 08.12.1982, trvale bytom Liptovská Porúbka 386,
033 01 Liptovská Porúbka, do funkcie ustanovený uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.02.2019, č.k.
3OdK/35/2019-23, týmto oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese kancelárie správcu: Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, IV.
poschodie administratívnej budovy (vedľa ÚVN SNP), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od
08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť
elektronicky na e-adrese: rkois@samsonpartners.sk.
V Ružomberku dňa 13.02.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K014681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hagen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 948/30, 024 24 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/186/2018/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/186/2018
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Jaroslav Plichta, správca dlžníka Martin Hagen, nar. 02.07.1974, bytom Jesenského 948/30, 024 24
Kysucké Nové Mesto, do 07.04.2008 podnikajúci pod obchodným menom: Martin Hagen, s miestom podnikania:
Jesenského 948, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 34 359 931, zverejňuje v súlade s ustanovením § 167q ods.3)
Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení oznam o vyhlásení III. kola ponukového
konania na majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.4/2019 zo dňa 07.01.2019 pod položkou K001332:
Spol.
Typ súpisovej
podiel
č. zložky majetku Názov/popis súpisovej položky
dlžníka
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti HGM - KYSUCE, spol. s
r.o., so sídlom Jesenského č.948, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO:36 394
iná
majetková 351, register: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka číslo
1 hodnota
12456/L, Oddiel: Sro.
1/1

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti
prospech

v

6 638,78 €

Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku,
s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 80% súpisnej hodnoty majetku.
Ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti,u záujemcu právnickej
osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponuk je 10 kalendarnych dni od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č.SK93 1100 0000 0026 1995 1079.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Hagen“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
7. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K014682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 386, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables» (cs) "Výzva k přihlášení pohledávky.
Závazné lhůty" (da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne« (de) „Aufforderung zur
Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“ (et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad" (el)
«Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες» (en) ‘Invitation to lodge a claim. Time
limits to be observed’ (fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter» (it) «Invito all’insinuazione di un
credito. Termine da osservare» (lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro" (lt) "Kvietimas pateikti
reikalavimą. Privalomieji terminai" (hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők" (mt) "Stedina għal
preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati" (nl) „Oproep tot indiening van
schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen” (pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać
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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”
Informácia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015
Základné informácie o úpadcovi / Basic information about bankrupt
Marek Baláž, birthdate 08.12.1982, home address Liptovská Porúbka 386, 033 01 Liptovská Porúbka, SK
Spisová značka konania / Proceeding number
3OdK/35/2019
Správca / Trustee
Mgr. Richard Koiš, MBA
Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period
29.03.2019
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca úpadcu Marek Baláž (ďalej len
„úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.02.2019, sp.zn. 3OdK/35/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Marek Baláž (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Žilina, No. 3OdK/35/2019, dated on 05.02.2019, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2019 dňa 11.02.2019. Dňom 12.02.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 29/2019 on 11.02.2019. Bankruptcy was declared
on 12.02.2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. 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 vyhlásenia
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na adresu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK
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 declared of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in
one counterpart with the trustee to the address:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 13.02.2019.
The date 13.02.2019 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:
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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 (§ 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 nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 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 Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:
rkois@samsonpartners.sk
If you have any further questions, please contact us on folowing email address:
rkois@samsonpartners.sk
V Ružomberku, dňa 13.02.2019
In Ružomberok, on 13.02.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty
Mgr. Richard Koiš, MBA, trustee of Bankrupt

K014683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 386, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/35/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marek Baláž, nar. 08.12.1982, trvale bytom
Liptovská Porúbka 386, 033 01 Liptovská Porúbka, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje
číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre účinné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretie pohľadávky veriteľa v uvedenom konkurznom konaní. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK26
7500 0000 0040 0775 4786.
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 § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, ako
poznámku pre prijímateľa prosíme uviesť: preddavok - Marek Baláž.
V zmysle ustanovenia § 32 ods. 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.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 odsek 19 ZKR. Ak navrhovateľ
zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 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. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Na účel zloženia preddavkov správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v
Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok.
Preddavok podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR 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.
V Ružomberku dňa 13.02.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K014684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavkovský Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 901/20, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/175/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/175/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie: Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Dušan Slavkovský, nar. 26.04.1993, bytom M. R. Štefánika 901/20,01001 Žilina, týmto oznamujem, že do
zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom
Československé armáda 954/7, 500 03 Hradec Králové, v sume:590,08 eur, ktorá bola prihlásená prihláškou
pohľadávky zo dňa 10.12.2018 a bola prihlásená po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v zmysle § 167l
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Martin Kováčik, správca

K014685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hasprun Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 851/25, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/33/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/33/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Hasprun, nar. 27.01.1974, trvale bytom
1. mája 851/25, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky, 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:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK16 8330 0000 0026 0153 7283 (účet vedený v Fio banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
7OdK/33/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Mgr. Andrea Šperková
správca

K014686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hasprun Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 851/25, 039 01 Turčianske Teplice - Diviaky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
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:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/33/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/33/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Hasprun, nar. 27.01.1974, trvale bytom
1. mája 851/25, 039 01 Turčianske Teplice – Diviaky, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, počas pracovných dní v úradných
hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.

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

Mgr. Andrea Šperková
správca

K014687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Barčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.5.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/31/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa úpadcu: Iveta Barčíková, nar. 29.5.1964, bytom Generála Fraňu 1122/1,
038 53 Turany, adresa na doručovanie Červenej armády 1029, 038 53 Turany, do 25.6.2010 podnikajúceho pod
obchodným menom Iveta Barčíková, s miestom podnikania Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany, IČO: 45 453
802 (ďalej len „Úpadca“) oznamuje, že do správcovského spisu Úpadcu možno nahliadnuť v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 10:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii Správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin. Termín
nahliadnutia do spisu je možné dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese: marina.gallova@gmail.com.

V Martine, dňa 13.2.2019
JUDr. Marína Gallová - 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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K014688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/41/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/41/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Milan Kováčik, nar. 22.05.1969, trvale bytom: Dúbrava 551, 032
12 Dúbrava, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods.
4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského
spisu č. 7OdK/41/2019 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas
konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na
adrese Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K014689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.5.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/41/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/41/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie: Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Milan Kováčik,
nar. 22.05.1969, trvale bytom: Dúbrava 551, 032 12 Dúbrava, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok
veriteľov v tomto konkurznom konaní: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391
1228.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K014690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Barčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.5.1964
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. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/31/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/31/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“) ako správca úpadcu Iveta Barčíková, nar. 29.5.1964, bytom Generála Fraňu 1122/1, 038
53 Turany, adresa na doručovanie Červenej armády 1029, 038 53 Turany, do 25.6.2010 podnikajúceho pod
obchodným menom Iveta Barčíková, s miestom podnikania Generála Fraňu 1122/1, 038 53 Turany, IČO: 45 453
802 (ďalej len „Úpadca“) týmto oznamuje bankový účet podstaty Úpadcu vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
v tvare IBAN: č.ú.: SK96 0900 0000 0051 3668 5267, na ktorý je možno skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7
písm. b) ZKR.

V Martine dňa 13.2.2019
JUDr. Marína Gallová, správca

K014691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Koňařík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 437 116
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2019/1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka Ivan Koňařík, nar.
04.10.1977, bytom 013 32 Svederník, adresa na doručovanie Keblov 61, 013 32 Svederník, do 06.12.2018
podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Koňařík, s miestom podnikania Keblov 54, 013 32 Svederník
- Zarieč, IČO: 40 437 116 (do 28.11.2002 IČO: 34 350 977), týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania,
príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00
hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

V Žiline dňa 13.02.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K014692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Koňařík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 437 116
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka: Ivan Koňařík, nar. 04.10.1977, bytom 013 32 Svederník, adresa na
doručovanie Keblov 61, 013 32 Svederník, do 06.12.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Ivan
Koňařík, s miestom podnikania Keblov 54, 013 32 Svederník - Zarieč, IČO: 40 437 116 (do 28.11.2002 IČO:
34 350 977), týmto v súlade s ustanovením § 167 l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový
účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia
pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 1OdK/30/2019. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto 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. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Žiline dňa 13.02.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K014693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Koňařík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 437 116
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
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European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(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
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka
Ivan Koňařík, nar. 04.10.1977, bytom 013 32 Svederník, adresa na doručovanie Keblov 61, 013 32
Svederník, do 06.12.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Ivan Koňařík, s miestom podnikania
Keblov 54, 013 32 Svederník - Zarieč, IČO: 40 437 116 (do 28.11.2002 IČO: 34 350 977), (ďalej len „Dlžník")
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Žilina, č.k.: 1OdK/30/2019 zo dňa 06.02.2019, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 30/2019 zo dňa 12.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a za správcu
dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 46
404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, správca zapísaný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Ivan Koňařík, born: 04th of October 1977, address: 013 32
Svederník, Slovak Republic, address for correspondence: Keblov 61, 013 32 Svederník, Slovak Republic,
till 06th December 2018 business name: Ivan Koňařík, with registered office: Keblov 54, 013 32 Svederník Zarieč, Slovak Republic, corporate ID: 40 437 116 (till 28.11.2002 corporate ID: 34 350 977), our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court in Žilina, proc. no: 1OdK/30/2019 dated on 06th of
February 2019, which was announced in the Commercial Bulletin No. 30/2019 from 12th of February 2019,
bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery,
k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the
Business register of the District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the
Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed
as the bankruptcy Trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 1OdK/30/2019 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to the
Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the
No. 1OdK/30/2019 (§ 167l sec. 3 BRA).
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).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
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publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 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 veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
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 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Žiline dňa 13.02.2019
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K014694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Ovadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 204, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/110/2017 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/110/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

1. Pozemky – katastrálne územie Turík, okres Ružomberok
LV Č. parcely
152 170
152 171/501

Druh pozemku
trvalý trávny porast
lesný pozemok

Parcela registra
E
E

Výmera v m2
2211
204822

Spoluvlastnícky podiel
1/6592
1/6592

Súpisová hodnota v EUR
0,17
15,54

152
152
152
152

lesný
lesný
lesný
lesný

E
E
E
E

2096
16273
25
6269

1/6592
1/6592
1/6592
1/6592

0,16
1,23
0,01
0,48

171/502
172/501
172/502
173

pozemok
pozemok
pozemok
pozemok
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152
152
152
396
397

174/501
174/502
175
2720/2
2734/2

lesný pozemok
lesný pozemok
lesný pozemok
ostatná plocha
trvalý trávny porast

Konkurzy a reštrukturalizácie
E
E
E
E
E

149205
741
9959
6611
730

Deň vydania: 18.02.2019

1/6592
1/6592
1/6592
1/516
1/516

11,32
0,06
0,76
6,41
0,71

2. Pozemky – katastrálne územie Hubová okres Ružomberok, okres Ružomberok
LV
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083
3083

Č. parcely
5664/6
5665/1
9677/2
8002
8127
8128/1
8129
8130
8131
8132
8137
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8150
8151/2
8151/501
8152
8154
8155
8156
8157/2

3817
3817
3817
3817
3817

Druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
lesný pozemok
vodná plocha
trvalý tráv. porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha
ostatná plocha
trvalý tráv. porast
ostatná plocha
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha

5660
5662
5663
5664/1
5664/4

Parcela registra
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Výmera v m2
7
740
76
1412
25115
747510
10948
5265
13487
5179
324
1273
1360
14387
31722
453
826
14684
7913
15081
3866
996
3462
1071
1408
9612
2020

trvalý trávny porast
lesný pozemok
zastavané plochy a nádvoria
lesný pozemok
zastavané plochy a nádvoria

Spoluvlastnícky podiel
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296

C
C
C
C
C

187
132
260
526
66

Súpisová hodnota v EUR
0,13
0,37
0,04
0,64
11,43
340,19
4,98
2,40
6.14
2,36
0,15
0,58
0,62
6,55
14,44
0,21
0,38
6,68
3,60
6,86
1,76
0,45
1,58
0,49
0,64
4,37
0,97

3/3296
3/3296
3/3296
3/3296
3/3296

0,08
0,06
5,92
0,24
1,50

3. Pozemky – katastrálne územie Ľubochňa, okres Ružomberok
LV
561
561
561

Č. parcely
7953
7954
8128/2

Druh pozemku
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

Parcela registra
E
E
E

Výmera v m2
2122
1021
4933

Spoluvlastnícky podiel
3/3296
3/3296
3/3296

Súpisová hodnota v EUR
0,97
0,46
2,24

4. Pozemky – katastrálne územie Ružomberok, okres Ružomberok
LV
11346

Č. parcely
7186/2

Druh pozemku
trvalý trávny porast

Parcela registra
E

Výmera v m2
200

Spoluvlastnícky podiel
3/3296

Súpisová hodnota v EUR
0,09
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11346
11346
11346

8128/2
8128/3
8128/4

trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

Konkurzy a reštrukturalizácie
E
E
E

50
296
338

3/3296
3/3296
3/3296

Deň vydania: 18.02.2019
0,02
0,13
0,15

Ing. Štefan Straka, správca
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K014695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščuryová Sláva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2984 / 4D, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1983
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/293/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/293/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Sláva Ščuryová, nar. 16.01.1983, bytom Okružná 2984/4D, 022 04
Čadca – U Hluškov, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola
dňa 12.02.2019 doručená do kancelárie správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Tatra
banka, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, s por. č. 1, v celkových
výškach 933,69,- Eur; 1.467,20,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 13.02.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K014696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Ťatliaka 1786/7, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/237/2018 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/237/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Šamaj, dlžníka Július Kováč, nar. 21.05.1960, bytom J. Ťatliaka
1786/7, 026 01 Dolný Kubín, v zmysle ust. §166i v spojení s §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.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K014697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/260/2018 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/260/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Jozef Šamaj, dlžníka Roman Polhoš, nar. 18.08.1974, bytom Športová
1190/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, v zmysle ust. §166i v spojení s §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.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K014698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludvík Pačaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3569/31, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/240/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/240/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ludvík Pačaj, nar. 26.07.1969, bytom Hlboké 3569/31, 031 01 Liptovský Mikuláš,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Vengrín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1949/53, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/236/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/236/2018
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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Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Vengrín, nar. 26.06.1964, bytom Nemocničná 1949/53, 026 01 Dolný
Kubín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Gorgoszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 4891/25, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/238/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/238/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Janka Gorgoszová, nar. 21.05.1987, bytom Volgogradská 4891/25, 036 01 Martin
- Priekopa, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské Sliače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/236/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/236/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Ivák, nar. 15.07.1976, bytom Veselá ulica 1856/10, 034 84 Liptovské
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Sliače, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/233/2018 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/233/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Baláž, nar. 08.08.1964, bytom Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Martvoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Kubín 0, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/237/2018 - S1501
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
7OdK/237/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Martvoň, nar. 30.07.1959, trvale 026 01 Dolný Kubín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina,
oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K014704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuhová Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zolnianska 65, 962 21 Zolná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/94/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/94/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Elena Vlačuhová, nar. 19. 12. 1976, trvale bytom Zolnianska 65, 962 21
Zolná, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032
9030, BIC: UNCSRKBX. 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 zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním
u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
(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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K014705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 12/258, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1976
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/52/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/52/2019
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: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca dlžníka: Cinová Iveta, nar.: 09.06.1976, trvale bytom: Stredná
258/12, Hronec 97645, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Iveta Cinová, miesto podnikania:
Stredná 258, Hronec 97645, IČO: 43413781, 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: Nám. Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, 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: bb@bric.sk, alebo telefonicky: +421 903 667 311.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K014706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 12/258, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1976
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/52/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/52/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám. Štefana
Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, správca úpadcu Cinová Iveta, nar.: 09.06.1976, trvale bytom: Stredná
258/12, Hronec 97645, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Iveta Cinová, miesto podnikania:
Stredná 258, Hronec 97645, IČO:43413781, 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

K014707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cinová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stredná 12/258, 976 45 Hronec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1976
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/52/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/52/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Cinová Iveta, nar.: 09.06.1976, trvale bytom: Stredná 258/12, Hronec 97645, obchodné meno: Iveta Cinová,
miesto podnikania: Stredná 258, Hronec 97645, IČO:43413781, oznamujeme, že Okresný súd Banská
Bystrica, uznesením spis. zn. 2OdK/52/2019 zo dňa 1/2/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
29/2019/K012031 zo dňa 11.02.2019 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 Cinová Iveta, born 09.06.1976, res. Stredná 258/12, Hronec 97645, business name: Iveta
Cinová, place of business: Stredná 258, Hronec 97645, ID: 43413781, our duty is to inform you, that with the
resolution of the District Court Okresný súd Banská Bystrica, No. 2OdK/52/2019 dated on the 1/2/2019 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 29/2019/K012031 from 11.02.2019 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.
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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
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.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K014708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luptáková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenovo 863, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1976
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/51/2014 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/51/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti - pozemky:
Výmera
m2

Druh
zastavané
nádvoria
zastavané
nádvoria
orná pôda

plochy

a
509

plochy

a
1749
4484

v

Štát obec

K.ú.

č. LV p.č.

Zvolenská
SR Slatina
Zvolenská
SR Slatina
Zvolenská
SR Slatina

Zvolenská
Slatina
Zvolenská
Slatina
Zvolenská
Slatina

369/
283 1

Spoluvlastnícky
úpadcu

283 397
627/
1868 5

podiel Súpisová
hodnota

Podstata

1/2

4 835,50 €

všeobecná

1/2

16 615,50 €

všeobecná

1/8

168,15 €

všeobecná

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca úpadcu Mariana Luptáková

K014709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TONER EXPRESS, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 246, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 806 480
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/42/2016 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/42/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca dlžníka: TONER EXPRESS, s.r.o. v konkurze, so sídlom Podjavorinskej 246, 984
01 Lučenec, IČO: 36 806 480 týmto:

Vyhlasuje verejné ponukové konanie a vyzýva záujemcov na predloženie záväzných ponúk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom ponukového konania sú nasledovné pohľadávky tvoriace oddelenú podstatu:
1. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-012 zo dňa 04.02.2016 na sumu 351.736,63
EUR splatná dňa 04.04.2016, dlžník Cartridge Trading Kft., sídlo Szájkó utca 7, 2089 Telki, Maďarsko,
2. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-016 zo dňa 08.02.2016 na sumu 87.701,40
EUR splatná dňa 08.04.2016, dlžník Cartridge Trading Kft., sídlo Szájkó utca 7, 2089 Telki, Maďarsko,
3. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-021 zo dňa 03.03.2016 na sumu 76.327,99
EUR splatná dňa 02.05.2016, dlžník Cartridge Trading Kft., sídlo Szájkó utca 7, 2089 Telki, Maďarsko,
4. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2015-152 zo dňa 11.12.2015 na sumu 194.457,84
EUR splatná dňa 25.12.2015, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest,
Maďarsko,
5. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2015-157 zo dňa 15.12.2015 na sumu 215.651,76
EUR splatná dňa 29.12.2015, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest,
Maďarsko,
6. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-001 zo dňa 12.01.2016 na sumu 97.728,79
EUR splatná dňa 26.01.2016, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest,
Maďarsko,
7. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-019 zo dňa 12.02.2016 na sumu 161.981,45
EUR splatná dňa 12.04.2016, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest,
Maďarsko,
8. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovaná faktúrou č. 2016-020 zo dňa 12.02.2016 na sumu 124.646,30
EUR splatná dňa 12.04.2016, dlžník INK MASTER Kft, sídlo Bem József utca 6, 1027 Budapest,
Maďarsko,
9. pohľadávka z titulu kúpnej ceny fakturovanej faktúrou č. 2015-084 zo dňa 04.06.2015 na sumu
107.999,40 EUR splatná dňa 18.06.2015, dlžník OPTIMUS-ITS KFT, sídlo Nádorliget utca 7. A ép fszt. 8,
117 Budapest, Maďarsko.

Uvedené pohľadávky nie sú s prihliadnutím na hospodárnosť ocenené znaleckým posudkom, ale ich hodnota je
stanovená v súlade so súpisom oddelenej podstaty majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
SR č. 240/2016 zo dňa 15.12.2016.

I.

Podmienky verejného ponukového konania

Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
telefonicky u správcu: JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, tel.: +421 45 54 010 751, prípadne prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese: office@akdlhopolec.sk
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu č. IBAN: SK17 1100 0000 0026 2103 7198, VS: 422016.
Záväzná ponuka musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách za pohľadávky.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Vyhodnotenie najvyššej ponúknutej kúpnej ceny môže podliehať odsúhlaseniu zabezpečeným veriteľom.

II. Termín a miesto predkladania ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi na adresu jeho správcovskej kancelárie: JUDr. Ivan
Dlhopolec, sídlo kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku (prvým dňom lehoty na predkladanie ponúk je kalendárny deň
nasledujúci po dni zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

323

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do kancelárie správcu na vyššie uvedenú adresu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke,
ktorá bude označená nasledovným textom: „Verejné ponukové konanie – TONER EXPRESS s.r.o. v konkurze –
NEOTVÁRAŤ“.
Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do ukončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe
splnomocnenia správca neprihliada.

III. Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca nasledujúci pracovný deň otváranie
obálok so záväznými ponukami.

IV. Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Po vyhodnotení predložených záväzných ponúk oznámi správca
úspešnému záujemcovi, že jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je
súčasne výzvou správcu adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.

V. Iné skutočnosti
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj odmietnuť
všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude považovať za
nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka. Neúspešným záujemcom bude
záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet bez zbytočného odkladu
po skončení ponukového konania.

JUDr. Ivan Dlhopolec, konkurzný správca

K014710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Baran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/88/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/88/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca, so sídlom kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen správca úpadcu: Róbert
Baran, nar. 03.11.1988, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská, podnikajúci pod obchodným menom Róbert
Baran, s miestom podnikania Hronská 429/22, 976 46 Valaská, IČO: 43 459 692 oznamuje, že účastníci konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.: +421 45 54 10 751
Kontakt: e-mail: office@akdlhopolec.sk

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K014711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Baran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/88/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/88/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre veriteľov úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike na prihlásenie pohľadávky v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 v konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th
May 2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Róbert Baran, nar.
03.11.1988, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Baran,
s miestom podnikania Hronská 429/22, 976 46 Valaská, IČO: 43 459 692 (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/1055/2018 zo dňa 06.11.2018 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt: Róbert Baran, date of birth 03.11.1988, place of domicil Hronská 429/22, 976 46
Valaská, Slovak Republic, business Róbert Baran, place of business Hronská 429/22, 976 46 Valaská,
Slovak Republic, ID nb.: 43 459 692 (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with
the resolution of the District Court in Banská Bystrica, No. 5OdK/88/2019 dated 5th od February 2019
bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 12.02.2019 zverejnením v OV č. 29/2019 dňa 11.02.2019 pod
značkou K012017.
The bankruptcy was declared on 12th of February 2019 publication in Commercial Bulletin 29/2019 on
11th of February 2019 brand K012017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by
application form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already
fully payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the
secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Ivan Dlhopolec, správca, Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: JUDr. Ivan Dlhopolec, trustee, with
residence at Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
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v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 BRA).
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 neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
popis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková
suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia. aspx and
must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname
and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d)
order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type,
order, subject and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of
the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be
divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Documents prooving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form.
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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).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
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
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca/truste

K014712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1071/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1071/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ladislav Kokavec, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 08.11.2018, pod č. k. 4OdK/1071/2018
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Dana Farkašová, nar. 22. 02. 1985, trvale
bytom M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167 v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Dana Farkašová, nar. 22. 02. 1985, trvale bytom
M. Chrásteka 511/23, 965 01 Žiar nad Hronom, končí.
V zmysle § 167 v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Lučenci, dňa 12.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K014713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Badín -, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/808/2018 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/808/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli do kancelárie správcu doručené 2 prihlášky pohľadávok veriteľa:
Mesto Banská Bystrica, IČO: 00 313 271
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
pohľadávka č. 1 v celkovej sume: 60,00 Eur
pohľadávka č. 2 v celkovej sume: 135,83 Eur
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Pohľadávky boli zapísané do Zoznamu pohľadávok pod poradovým č. 2 a 3. V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/
zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetné pohľadávky poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v obchodnom vestníku.

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K014714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Badín -, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/808/2018 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/808/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Bartoš, nar. 03.09.1979, bytom obec Badín, 976 32 Badín,
korešpondenčná adresa Rudohorská 17, 974 11 Banská Bystrica oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka
nezistil žiadny majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K014715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Jaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 503 / 10B, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/346/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/346/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Jaško, nar. 30. 09. 1954, trvale bytom Mieru 503/10B, 985
11 Halič, č. k. 2OdK/346/2018 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že došlo k splneniu rozvrhu výťažku. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty
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K014716
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 zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833
ako správca dlžníka Tomáš Mušuka, nar. 15.03.1995, trvale bytom Vydrovo 142/69, 976 52 Čierny Balog týmto
v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa
zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K014717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4313 / 16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/519/2018 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/519/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNAM O ZÁPISE POHĽADÁVOK DORUČENÝCH SPRÁVCOVI
PRIHLASOVACEJ LEHOTY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

PO

UPLYNUTÍ

ZÁKLADNEJ

v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.

JUDr. Marián Pataj, správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav Bučko, nar. 12.05.1974, trvale bytom Na
Hrbe 16, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713,
Karadžičova 2, 821 08 Bratislava
Dátum zápisu: 21.01.2019
Prihlásené pohľadávky:
·

pohľadávka (č.1) z titulu: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 64Cb/84/2004 zo dňa
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8.2.2005, právoplatný dňa 13.5.2005, v celkovej výške: 3 387,60 €, z toho istina: 584,17 €, úroky
z omeškania: 2 746,17 €, náklady z uplatnenia: 57,26 €;
pohľadávka (č.2) z titulu: Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.: 64Cb/84/2004 zo dňa
8.2.2005, právoplatný dňa 13.5.2005, v celkovej výške: 56,43 €, z toho náklady z uplatnenia: 56,43 €.

V Banskej Bystrici, dňa 13.02.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K014718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Uhrinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 4024/33, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/82/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Eleonóra Uhrinová, nar. 01.02.1950, bytom Trieda Hradca Králové
4024/33, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno – ELFIN – Eleonóra Uhrinová, s miestom podnikania M.
Rázusa 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35257482 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do
11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na
telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K014719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Uhrinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda Hradca Králové 4024/33, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/82/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/82/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu Eleonóra Uhrinová,
nar. 01.02.1950, bytom Trieda Hradca Králové 4024/33, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno – ELFIN –
Eleonóra Uhrinová, s miestom podnikania M. Rázusa 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35257482, /ďalej len
úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 2OdK/82/2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt : Eleonóra Uhrinová, birt. 01.02.1950, add. Trieda Hradca Králové 4024/33, 974 04
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Banská Bystrica, business name ELFIN – Eleonóra Uhrinová, place off business M. Rázusa 24, 974 01 Banská
Bystrica, company registration number: 35257482 /hereinafter only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that
with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2OdK/82/2019 bankruptcy was declared on the
Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.02.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 11th of Feb. 2019. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť
predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva
prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená
a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo,
alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok k prihláškam pripojí aj
súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restrukcturalization Act /hereinafter only „the BRA“/ the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide information about
the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of
the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the
principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a special registration
form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk
Credistors whose claims depend on the filfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which security
is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the information provided in the
registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not have a seat or an address
or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be
stated. If the creditor registers more than on e claim, a summarization of the registration has to be added to the
registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to
be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. The truste of the Court do not have a duty to notify the
creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
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The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K014720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Belányi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 84/20, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/856/2018 S241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/856/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Mário Keleti, správca úpadcu Róbert Belányi, nar. 09.04.1992, bytom Jilemnického 84/20, 050 01 Revúca,
adresa na doručovanie Sama Chalupku 1203/7, 050 01 Revúca, obchodné meno Róbert Belányi – dia market,
s miestom podnikania Jilemnického 84/20, 050 01 Revúca, IČO: 47 648 236 týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania vedeného pod sp.zn. 4OdK/856/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky
prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47967692
Celková prihlásená suma: 536,98 €
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35776005
Celková prihlásená suma: 80,- €
JUDr. Mário Keleti, správca

K014721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1565 / 52, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1964
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/352/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/352/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Karol Kováč Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Tehelná
1565/52, 966 81 Žarnovica, miesto podnikania: Tehelná 1565/52, 966 81 Žarnovica IČO/ Dátum narodenia
dlžníka: 14. 03. 1964 / 34 771 271 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4OdK/352/2018 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/352/2018

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

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Karol Kováč, nar. 14. 03. 1964, trvale bytom Tehelná 1565/52, 966 81 Žarnovica; obchodné
meno Karol Kováč, s miestom podnikania Tehelná 1565/52, 966 81 Žarnovica, IČO: 34 771 271, uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4OdK/352/2018-12 zo dňa 25.04.2018, končí z dôvodu zistenia, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Karol Kováč, nar. 14. 03. 1964, trvale
bytom Tehelná 1565/52, 966 81 Žarnovica; obchodné meno Karol Kováč, s miestom podnikania Tehelná 1565/52,
966 81 Žarnovica, IČO: 34 771 271 zrušuje.

V Bratislave, dňa 13.02.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Mušuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 142 / 69, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/688/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/688/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Imrich Mušuka, nar. 21.01.1962, trvale bytom Vydrovo 142/69,
976 52 Čierny Balog, č. k. 2OdK/688/2018 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa
konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K014723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pehelová Drahomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Brezno 0, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1979
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/122/2018 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/122/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Drahomíra Pehelová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Brezno, 977 01 Brezno, korešpondenčná adresa MPČĽ 20, 977 03 Brezno - Mazorník IČO/ Dátum narodenia
dlžníka: 06. 03. 1979 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 5OdK/122/2018 S 1433
k sp. zn.: 5OdK/122/2018

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

Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Drahomíra Pehelová, nar. 06. 03. 1979, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno,
korešpondenčná adresa MPČĽ 20, 977 03 Brezno - Mazorník, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.
k. 5OdK/122/2018-12 zo dňa 29.05.2018, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Drahomíra Pehelová, nar. 06. 03. 1979,
trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno, korešpondenčná adresa MPČĽ 20, 977 03 Brezno - Mazorník
zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bratislave, dňa 13.02.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K014724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Volentier
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Považana 2844/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1961
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/119/2018/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/119/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: František Volentier, nar.: 10.11.1961, trvale bytom: J. Považana
2844/7, 965 01 Žiar nad Hronom, do 01.12.2012 podnikajúci pod obchodným menom František Volentier –
NUMIDA, s miestom podnikania: M. Benku 902/9, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 43 328 164 oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 13.02.2019 doručená do kancelárie
správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa – Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 35 776 005, s por. č. 1, v celkovej výške 165,00,- Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166 i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 13.02.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K014725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Muchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 97401, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/634/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/634/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167 v odst. 1 zakona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem že konkurzné konanie dlžníka Zuzana Muchová nar. 10.01.1992 trvale bytom mesto Banská Bystrica,
korešpodenčná adresa Továrenská 13, 97631 Vlkanová vedené na OS Banská Bystrica pod č. k. 5OdK/634/2018
sa končí nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K014726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Attila Karas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobšinského 347/14, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/645/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/645/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167 v odst. 1 zakona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem že konkurzné konanie dlžníka Attila Karas nar. 04.08.1979 trvale bytom Dobšinského 347/14, 98201
Tornaľa vedené na OS Banská Bystrica pod č. k. 5OdK/645/2018 sa končí nakoľko dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K014727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Káčer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 291, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1019/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1019/2018
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. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Patrik Káčer, nar. 29. 07. 1986, trvale bytom Štiavnické Bane
291, 969 81 Štiavnické Bane, obchodné meno: Patrik Káčer, s miestom podnikania Štiavnické Bane 291,
969 81 Štiavnické Bane, IČO: 47549971, č. k. 2OdK/1019/2018 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca konkurznej podstaty

K014728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Ličková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ráztoka 104, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/945/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/945/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167 v odst. 1 zakona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem že konkurzné konanie dlžníka Petra Ličková nar. 20.08.1979 trvale bytom Ráztoka č. 104 97697
Nemecká vedené na OS Banská Bystrica pod č. k. 4OdK/945/2018 sa končí nakoľko dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K014729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 69 / 9, 976 97 Nemecká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1957
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1010/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1010/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Róbert Bartoš, nar. 11. 06. 1957, trvale bytom Partizánska 69/9, 976 97
Nemecká, IČO: 40 597 148, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47
967 692, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Istina:

824,56 €

Úroky:

356,82 €

Celková suma:

1 181,38 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K014730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Dvončová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 96501, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/595/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/595/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167 v odst. 1 zakona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem že konkurzné konanie dlžníka Veronika Dvončová nar. 22.05.1991 trvale bytom mesto Žiar nad
Hronom 96501 korešpodenčná adresa Dukelských hrdinov 35/16 96501 Žiar nad Hronom vedené na OS Banská
Bystrica pod č. k. 5OdK/595/2018 sa končí nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K014731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hanuska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 2480/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/720/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/720/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hanuska, nar. 24.07.1984, Tulská
2490/39, 960 01 Zvolen, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa
doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47967692
586,72 €

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Zimanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sandrická 530/16, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1131/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1131/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anna Zimanová, nar. 11. 02. 1965, trvale bytom Sandrická
530/16, 966 81 Žarnovica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Anna Zimanová, s miestom
podnikania Sandrická 530/16, 966 81 Žarnovica, IČO: 40 537 218 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 13.02.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K014733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 166, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/46/2018 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/46/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Denisa Pejchalová, správca konkurznej podstaty týmto v zmysle § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok vedených vo vyššie uvedenom konaní zapísala nezabezpečené pohľadávky prihlásené po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty tak ako sú špecifikované nižšie:
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., v celkovej výške 69,10 EUR, prihláška doručená dňa 05.09.2018

V Banskej Bystrici, dňa 13.02.2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K014734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mitruová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Harmanec 69, 976 03 Dolný Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

341

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zuzana Mitruová, nar. 01.05.1969, trvale bytom Dolný Harmanec 69, 976 03
Dolný Harmanec, 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 e-mailu: info@lexcreditor.sk, alebo
telefonicky na tel. čísle: +421 (2) 5413 1276.
LexCreditor k.s.

K014735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mitruová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Harmanec 69, 976 03 Dolný Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/93/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/93/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Zuzana Mitruová, nar. 01.05.1969, trvale bytom Dolný Harmanec 69, 976 03
Dolný Harmanec, 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.

K014736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bajus Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1530 / 11, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/50/2018 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/50/2018
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Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Správca konkurznej podstaty JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, ustanovená
za správcu dlžníka: Miloš Bajus, nar.: 12.9.1980, trvale bytom: L. Svobodu 1536/11, 969 01 Banská
Štiavnica, prechodne bytom E.M. Šoltésovej 7, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno: Miloš Bajus,
miesto podnikania: L. Svobodu 1536/11, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45243646 (Uznesenie sp. zn.
3OdK/50/2018 zo dňa 29.01.2018, vyhl. v OV č. 25/2018 dňa 05.02.2018) týmto v zmysle ust. 167j ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpis majetku
1. typ súpisovej zložky
hnuteľná vec
2. hnuteľná vec

popis súpisovej zložky
peňažná pohľadávka
deponová čiastka z exekúcie
peňažná pohľadávka
deponová čiastka z exekúcie

Spolu:

hodnota
148,44 €

dátum zápisu
2.11.2018

dôvod zápisu
§ 167h ods. 1 ZKR

400,78 €

2.11.2018

§ 167h ods. 1 ZKR

549,22 €

JUDr. Andrea Balážiková, PhD. - správca

K014737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Boroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 212/52, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/101/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK101/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Háberová konkurzný správca úpadcu Zdeno Boroš nar. 18.07.1955 trvale bytom Štiavnička 212/52,
97681 Podbrezová, adresa na doručovanie Hronská 18, 97646 Valašská, v konkurznom konaní vedenom na OS
Banská Bystrica pod. č. 4OdK/101/2019 týmto oznamujem že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnený
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovkého spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese : Trhová č. 1 96001 Zvolen v bežných
pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.oo do 11.oo hod a od 12.oo do 15.oo hod. Žiadosť na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adresae.

Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca
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K014738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 166, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/46/2018 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/46/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Súpis všeobecnej podstaty - aktualizácia
v konkurznom konaní na majetok úpadcu Kamil Oláh, nar. 18. 05. 1984, trvale bytom Rimavské Brezovo 166, 980 54 Rimavské
Brezovo
Číslo súpisovej zložky 1
majetku:
Opis
súpisovej
zložky Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Rimavské Brezovo, obec Rimavské Brezovo, okres
majetku:
Rimavská Sobota, zapísané na LV 94, a to:
- pozemok, parc. reg. C č. 283, o výmere 211, zastavané plochy a nádvoria
- stavba so súpisným č. 166, na parcele 283, rodinný dom
Spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu
Dôvod zápisu do súpisu § 167h ods. 1 ZKR
majetku
Deň zápisu do súpisu 29.06.2018
majetku
Dôvod vylúčenia zo súpisu Vzhľadom na hodnotu veci, a skutočnosť, že na túto nehnuteľnosť si úpadca uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu
majetku
obydlia, nie je možné nehnuteľnosť v tomto konaní speňažiť
Deň vylúčenia zo súpisu 13.02.2019
majetku
Súpisová hodnota majetku 8.100 EUR
Poznámka o spornosti
Číslo súpisovej zložky 2
majetku:
Opis
súpisovej
zložky Osobné motorové vozidlo Škoda 130GL, EČ: RS206AF, VIN TMB13M0GLH3341960, hnedá pastelová
majetku:
Spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu
Dôvod zápisu do súpisu § 167h ods. 1 ZKR
majetku
Deň zápisu do súpisu 29.06.2018
majetku
Dôvod vylúčenia zo súpisu Existencia veci sa nepreukázala
majetku
Deň vylúčenia zo súpisu 13.02.2019
majetku
Súpisová hodnota majetku 0,- EUR
Poznámka o spornosti
Číslo súpisovej zložky 3
majetku:
Opis
súpisovej
zložky Nákladné motorové vozidlo Opel Astra G van, EČ: RS142CA, VIN W0L0TGF3522099838, karoséria BB skriňová
majetku:
furgon, modrá metalíza svetlá
Spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu
Dôvod zápisu do súpisu § 167h ods. 1 ZKR
majetku
Deň zápisu do súpisu 29.06.2018
majetku
Dôvod vylúčenia zo súpisu Existencia veci sa nepreukázala
majetku
Deň vylúčenia zo súpisu 13.02.2019
majetku
Súpisová hodnota majetku 0,- EUR
Poznámka o spornosti
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K014739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec 48, 976 62 Pohronský Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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: Erika Majerová, nar.24.07.1972, trvale bytom Pohronský Bukovec
48, 976 62 Brusno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis.
zn.:4OdK/97/2019, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je
vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca
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K014740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec 48, 976 62 Pohronský Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Majerová,
nar.24.07.1972, trvale bytom Pohronský Bukovec 48, 976 62 Brusno, 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

K014741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majerová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pohronský Bukovec 48, 976 62 Pohronský Bukovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/97/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/97/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Erika Majerová,
nar.24.07.1972, trvale bytom Pohronský Bukovec 48, 976 62 Brusno (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/97/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.28/2019 dňa 08.02.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-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
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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 Erika Majerová, born 24.07.1972, Pohronský Bukovec 48, 976 62 Brusno (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/97/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal number 28/2019 on 08.02.2019. The bankruptcy procedure was
declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
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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)

K014742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Rafaelis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 140, 966 32 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1979
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/799/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/799/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Ivan Rafaelis, nar. 15.05.1979, trvale bytom Jastrabá 140, korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika
452/18, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Rafaelis, s miestom podnikania
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Jastrabá 140, 966 32 Jastrabá, IČO: 40 394 042, č. k. 5OdK/799/2018 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s §
167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 13.02.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Advisors k.s.,
správca konkurznej podstaty

K014743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Modrovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Nemcovej 341/71, 976 64 Bacúch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/9/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/9/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167 v odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamujem že konkurzné konanie dlžníka Ján Modrovský nar. 3.6. 1977 bytom B. Nemcovej 341/71 97664
Bacúch korešpodenčná adresa: THK 28 97404 Banská Bystrica, vedené na OS Banská Bystrica pod č. k.
5OdK/9/2018 sa končí nakoľko dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K014744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 82, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie tretieho kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Bartoš, nar. 24.07.1974, bytom Vaľkovňa 82, 976 69 Vaľkovňa,
obchodné meno Roman Bartoš, s miestom podnikania Vaľkovňa 82, 976 69 Vaľkovňa, IČO: 50558340, v súlade
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s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného
v Obchodom vestníku č. 224/2018 dňa 21.11.2018.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania sú hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty a to:
osobný automobil Škoda Felícia, EVČ: BR – 938AA, farba strieborná metalíza svetlá, AC kombi, súpisová
hodnota 200,- Eur. Automobil je na neznámom mieste.
I. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 2OdK/743/2018 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený
v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 74318. Ponúkaná kúpna cena musí byť
pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
4. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
5. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
6. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci. Správca nezodpovedá za
odovzdanie veci, to zabezpečuje nadobúdateľ sám.
7. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K014745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Telgárt 4, 976 73 Telgárt
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1987
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. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/392/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/392/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie tretieho kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Harvan, nar. 09.02.1987, bytom Telgárt 4, 976 73 Telgárt, v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v doplnení súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného
v Obchodom vestníku č. 185/2018 dňa 25.09.2018.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania sú hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty a to:
osobný automobil Škoda Favorit 136 GLXI, EVČ: BR – 601 AZ, farba modrá metalíza, AA sedan, VIN:
TMBAFF300R0905809, súpisová hodnota 100,- Eur. Automobil je na neznámom mieste.
osobný automobil Škoda Felícia EFF 414/-/-, EVČ: BR – 916 BO, farba červená, AA sedan, VIN:
TMBEFF414S7014476, súpisová hodnota 300,- Eur. Automobil je na neznámom mieste.
osobný automobil Škoda Felícia EGF 613/-/-, EVČ: BR – 660 BS, farba modrá, AB hatchback 5 dv., VIN:
TMBEGF613W0824597, súpisová hodnota 300,- Eur. Automobil je na neznámom mieste.
osobný automobil Škoda Felícia EFF 613 EFF613/./., EVČ: BR – 316 CE, farba zelená tmavá, AA sedan, VIN:
TMBEFF613YX282462, súpisová hodnota 300,- Eur. Automobil je na neznámom mieste.
osobný automobil Volkswagen Golf 1 HXO-A/AEX/-, EVČ: BR – 041 CE, farba šedá svetlá, AB hatchback 5 dv.,
VIN: WVWZZZ1HZTW336107, súpisová hodnota 100,- Eur. Automobil je na neznámom mieste.
I. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 4OdK/392/2018 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený
v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 39218. Ponúkaná kúpna cena musí byť
pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
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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rozhodne žreb správcu.
4. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
5. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
6. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci. Správca nezodpovedá za
odovzdanie veci, to zabezpečuje nadobúdateľ sám.
7. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K014746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Šarkozy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/864/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/864/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Šarközy, nar. 06.03.1968, bytom Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad
Hronom, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejneného v Obchodom vestníku č. 224/2018 dňa 21.11.2018.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania sú hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty a to:
osobný automobil osobného motorového vozidla značky Škoda Forman, EVČ: ZH 183 AC, automobil na
neznámom mieste, súpisová hodnota 100,- Eur,
osobný automobil osobného motorového vozidla značky Peugeot 405 Deluxe, EVČ: ZH 765 BR, automobil na
neznámom mieste, súpisová hodnota 200,- Eur,
osobný automobil osobného motorového vozidla značky Opel Astra, EVČ: ZH 685 CC, automobil na neznámom
mieste, súpisová hodnota 100,- Eur,
osobný automobil osobného motorového vozidla značky Renault Scenic, EVČ: ZH 295 CF, súpisová hodnota
200,- Eur.
I. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 2OdK/864/2018 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod.
Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený
v SLSP, a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 86418. Ponúkaná kúpna cena musí byť
pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
označenie predmetu kúpy
ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
telefonický a e-mailový kontakt,
aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci.
Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.

JUDr. Mário Keleti, správca

K014747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 136, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/710/2018 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/710/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: 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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Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Štefan Nagy, nar. 22. 10. 1980, trvale
bytom Šávoľ 136, 985 41 Šávoľ, obchodné meno: Štefan Nagy, miesto podnikania: Šávoľ 136, 985 41 Šávoľ,
IČO: 43 276 750, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje, že dňa 12.02.2019 si prihlásil prihláškou po základnej prihlasovacej lehote veriteľ: BENCONT
COLLECTION a.s., nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 1561,04 €. Pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 13.02.2019.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Spišiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2K/74/2016 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/74/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty
V konkurznej veci úpadcu Lukáš Spišiak, nar. 04.11.1989, bytom Hlavná ulica 208/30, 976 37 Hrochoť (ďalej len
,,úpadca“), vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. značkou 2K/74/2016, správca úpadcu ADVO
INSOLVENCY, k.s., so sídlom Nám A.H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, v súlade s ustanovením §96 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň
oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh z výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

K014749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baniari Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 30, 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka Milan Baniari, nar. 13. 06. 1963, trvale bytom Župkov 30, 966 71 Župkov, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Partizánska 15, 985 11 Halič, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
14,30 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0917 742 591 .
V Haliči dňa 13.02.2019
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K014750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baniari Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 30, 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu Milan Baniari, nar.
13. 06. 1963, trvale bytom Župkov 30, 966 71 Župkov, ďalej len úpadca /, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/91/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy Milan
Baniari, nar. 13. 06. 1963, trvale bytom Župkov 30, 966 71 Župkov,/hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty
is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 2OdK/91/2019 bankruptcy was
declared on the Bankruptś estate.
Konkurz bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu dňa 14.02.2019
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 14--th of February 2019. 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
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej
Bystrici , Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.: 2OdK/91/2019 a v jednom
rovnopise na adresu správcu: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam
pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka,
k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and 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 in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská Bystrica /, Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.2OdK/91/2019 and in one copy to the truste to the adress:
Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovakia. 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 dependent.
Credistors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does not
have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in a
Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations
has to be added to the registration form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
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.

V Haliči dňa 13.02.2019
Ing. Naďa Bôžiková, správca (Debtor´s trustee)
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K014751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baniari Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 30, 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Naďa Bôžiková, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1530, so sídlom
kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, ako konkurzný správca úpadcu Milan Baniari, nar. 13. 06. 1963, trvale
bytom Župkov 30, 966 71 Župkov, (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu: 2925854066/1100

Vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka):
2OdK/91/2019- kaucia

V Haliči, dňa 13.02.2019
Ing. Naďa Bôžiková
správca
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K014752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Gero
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/535/2018 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/535/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:
digitálny nivelačný prístroj Leica sprinter 100M s príslušenstvom, 1 ks, súpisová hodnota 300,- Eur
nivelačný prístroj 25m, 1 ks, súpisová hodnota 300,- Eur
ručná fréza einhel, 1 ks, súpisová hodnota 10,- Eur
vibračná brúska žehličková malá CMI, 1 ks, súpisová hodnota, 10,- Eur
elektrická píla ´´žralok´´ Parkside, 1 ks, súpisová hodnota, 10,- Eur
JUDr. Mário Keleti, správca

K014753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 316, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/728/2018 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/728/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca úpadcu Martin B u č k o, nar.
14.03.1983, trvale bytom 962 31 Sielnica, Sielnica 316, Slovenská republika, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "ZKR") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Martin B u č k o, nar. 14.03.1983, trvale bytom 962 31 Sielnica, Sielnica 316,
sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Martin B u č k o, nar. 14.03.1983,
trvale bytom 962 31 Sielnica, Sielnica 316, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Zvolene 13.02.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková

K014754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaločai Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 0, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gajdošíková
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/612/2018 S699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/612/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, správca úpadcu Marek K a l o č a i, nar.
10.11.1990, trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"ZKR") oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka: Marek K a l o č a i, nar. 10.11.1990, trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom, sa končí.
Na základe predloženého Návrhu na vyhlásenie konkurzu, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, ako aj
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok, ktorý by bolo možné
zahrnúť do všeobecnej podstaty, ani do oddelenej podstaty a preto nebolo možné vyhotoviť súpis majetku
konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j ods.1 ZKR.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marek K a l o č a i, nar. 10.11.1990,
trvale bytom 965 01 Žiar nad Hronom, v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

Vo Zvolene 13.02.2019
JUDr. Ivana Gajdošíková

K014755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Papaj, narodený dňa 04.01.1976
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 44, 969 82 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 613 790
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/392/2018 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/392/2018
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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: Milan Papaj, nar. 04.01.1976, trvale bytom Močiar 44, 969 82 Močiar, prechodne bytom Močiar
62, 969 82 Močiar, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Milan Papaj, s miestom podnikania Lehôtka pod
Brehmi 51, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, IČO: 34 613 790 (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka sa končí, pretože správcom bolo
zistené, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca na základe skutočností vyplývajúcich z obsahu návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu, najmä jeho príloh
označených „Zoznam majetku dlžníka“ a „Zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch
rokoch“, datovaných dňom 05.04.2018, 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

K014756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuhová Gašparová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2019
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

K014757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuhová Gašparová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
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

360

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2019
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.

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.
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Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K014758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuhová Gašparová Stanislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Stanislava
Vlačuhová Gašparová, nar. 18.07.1979, trvale bytom: Dolinky 20, 962 12 Detva („ďalej len dlžník“) oznamujem, že
na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/59/2019 zo dňa 28.01.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 23/2019 zo dňa 01.02.2019 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)
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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)
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 Stanislava Vlačuhová Gašparová, born 18.07.1979, residence
Dolinky 20, 962 12 Detva (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/59/2019 dated 28.01.2019, published in
Commercial Bulletin no. 23/2019 dated 01.02.2019 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
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

363

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator 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.
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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.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K014759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herková Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sekvojou 1892/21, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1972
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/89/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2019
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: Zlatica Herková, nar. 04. 08. 1972, trvale
bytom Pod Sekvojou 1892/21, 968 01 Nová Baňa, korešpondenčná adresa: Kláštorná 109, 949 01 Nitra, 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
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K014760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herková Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sekvojou 1892/21, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1972
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/89/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

VEC: Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zlatica Herková, nar. 04. 08. 1972, trvale
bytom Pod Sekvojou 1892/21, 968 01 Nová Baňa, korešpondenčná adresa: Kláštorná 109, 949 01 Nitra,
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:
Výška kaucie:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR
Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
2OdK/89/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K014761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záslavová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/65/2019 S610
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/65/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Lucia Záslavová, nar. 15.05.1980, trvale bytom Cementárenská cesta
4640/8, 974 01 Banská Bystrica, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21
ZKR, oznamuje veriteľom 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 pohľadávok, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kauciu vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- €
a najviac vo výške 10.000,- €. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový
účet č. IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 13.02.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca

K014762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Rafaelis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jastrabá 140, 966 32 Jastrabá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1979
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/799/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/799/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Ivan Rafaelis, nar. 15.05.1979, trvale bytom Jastrabá 140, korešpondenčná adresa: M. R. Štefánika
452/18, 965 01 Žiar nad Hronom, podnikajúci pod obchodným menom Ivan Rafaelis, s miestom podnikania
Jastrabá 140, 966 32 Jastrabá, IČO: 40 394 042, sp. zn. 5OdK/799/2018 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísala pohľadávku veriteľa Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, IČO: 35 942 436
v celkovej sume 5.026,73 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K014763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Úradníková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MPČĽ 2166/3, 977 03 Brezno - Mazorník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1965
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
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Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/576/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/576/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu nákladov konkurzu (ďalej aj „pohľadávok proti podstate“)

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených
veriteľov
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., správca dlžníka: Iveta Úradníková, nar. 09.06.1965, trvale
bytom Májového povstania českého ľudu 2166/3, 977 03 Brezno – Mazorníkovo, v zmysle ust. § 167u ZKR
oznamuje, že zostavil zoznam nákladov konkurzu a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na prepísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.
V Leviciach dňa 13.02.2019

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

K014764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Helexová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. V. Dunajského 203/29, 976 55 Ľubietová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/2/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Júlia Helexová, nar. 04.07.1972, trvale bytom Nám. V. Dunajského
203/29, 976 55 Ľubietová. 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
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dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia
ohľadom majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na
zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr.
Pavel Vrška, správca
K014765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šulek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1569/19, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Háberová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/123/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Háberová konkurzný správca úpadcu : Ján Šulek nar. 22.11.1980 trvale bytom Školská 1569/19 96205
Hriňová v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici č.k. 5OdK/123/2019 týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v
kancelárii správcu na adrese Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch v podnelok až piatok v čase
od 8.oo hod do 11.oo hod a od 12.oo hod do 15.oo hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese ,a na t.č. 0905541081.

Vo Zvolene 13.02.2019

JUDr. Eva Háberová správca

K014766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bratko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Baňa 3072, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1981
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/567/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/567/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Pavol Bratko, nar. 14.09.1981, trvale
bytom Bukovina 3072, 968 01 Nová Baňa, obchodné meno Pavol Bratko, s miestom podnikania Bukovina72, 968
01 Nová Baňa IČO: 43 682 103, (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167
p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve Dlžníka.
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KOLO: DRUHÉ
Predmet:
Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 1. a 5. ako súbor majetku, a to:
·

nehnuteľnosti – pozemky, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 1, por.
č. 5. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 170/2018 zo dňa
04.09.2018 pod K065298

Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 6., 7., 8. ako súbor majetku, a to:
·
Por. č.
1.
5.
6.
7.
8.

nehnuteľnosti – pozemky, zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami por. č. 6., por.
č. 7., por. č. 8. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 170/2018
zo dňa 04.09.2018 pod K065298
Popis
Záhrady
Záhrady
Záhrady
Orná pôda
Zastavané plochy a nádvoria

Kat. územie
Nová Baňa
Nová Baňa
Nová Baňa
Nová Baňa
Nová Baňa

LV
5481
5482
5482
8211
5717

Par. č.
5651/2
5651/1
3667/1
5551
3665/5

Výmera (m2)
1586
2431
65
235
129

Spoluvlastnícky podiel
1/3
1/9
1/9
1/18
1/24

Súpisová hodnota (€)
4.229,33
756,31
20,22
0,62
6,72

Súpisová zložka majetku: nehnuteľná vec – podiel na pozemkoch
Identifikácia: nehnuteľnosti zapísané v katastrálnom území Nová Baňa
Podstata: všeobecná
Dátum a dôvod zápisu: oznámenie Geodetickým a kartografickým ústavom SR, Okresným úradom Žarnovica
a Dlžníkom
Poznámka: ceny nehnuteľností sú určené na základe Osvedčenia o dedičstve predloženého Okresným úradom
Žarnovica, katastrálny odbor
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 ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, predmetu
speňaženia a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu 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 KONANIE 4OdK/567/2018“. Záujemca - fyzická osoba
je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba - je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú značku konkurzu: 4OdK/567/2018. Bližšie informácie správca
poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na e-mailovej adrese: zvolen@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: 45672018.

V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá
spĺňa kritéria v bode a) a bode b) nižšie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky por. č. 1 a por. č. 5 ako súboru majetku a ponúknutá kúpna
cena musí byť rovnajúca sa alebo vyššia ako 60% ich súpisovej hodnoty t. j. 2991,38 EUR.
b. Predmetom speňaženia sú súpisové položky por. č. 6, por. č. 7, por. č. 8. ako súbor majetku a ponúknutá
kúpna cena musí byť rovnajúca sa alebo vyššia ako 60% ich súpisovej hodnoty t. j. 16,54 EUR.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie nehnuteľnosti, náklady
spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej 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

K014767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľová 46, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/179/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/179/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Marcela Cicková nar. 28.02.1945, trvale bytom Obec Kynceľová, 974
01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Kynceľová 46, 974 01 Banská Bystrica- Kynceľová. Správca
bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia
§ 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov prípadne ďalšie
šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva
veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi
a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švingál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2018 S1153
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/322/2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Švingál, nar. 22. 08. 1974, trvale bytom Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Švingál, s miestom podnikania Kukučínova 435/14, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 493 327, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
z oddelenej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Lučenci, dňa 13.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K014769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubenka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2904 / 24, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1044/2018 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1044/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, vzhľadom k tomu, že zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Robert Antal
správca

K014770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Deme
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 2002/27, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/498/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/498/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5Odk/498/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Marian Deme, nar. 31.05.1975, trvale bytom Rudohorská 2002/27, 974
11 Banská Bystrica. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 2065/107, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/1119/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/1119/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Marcela Kováčová, nar. 15.02.1977, trvale bytom Sokolská 2065/107,
960 01 Zvolen. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Háčiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 406/6, 962 31 Sliač-Rybáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/571/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/571/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Lenka Háčiková, nar. 26.05.1971, trvale bytom Rybárska 406/6, 962 31
Sliač – Rybáre, adresa na doručovanie Jesenského 49, 960 01 Zvolen. Správca bude ďalej pokračovať v
zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí,
že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet
veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na
náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú
návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.
Mgr. Pavel Vrška, správca
K014773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Gažúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 2556/29, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/947/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/947/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Ľubica Gažúrová, nar. 06.09.1961, trvale bytom A. Hlinku 2556/29,
960 01 Zvolen, obchodné meno Ľubica Gažúrová, s miestom podnikania A.Hlinku 2556/29, 960 01
Zvolen, IČO: 30 447 089. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení
minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní
pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých
dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia
ohľadom majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa
veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume
schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na
zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pavel Vrška, správca
K014774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Izakovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1183/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1183/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica,
zn.: S1293, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Izakovič, nar. 15. 06. 1978, trvale bytom P. O.
Hviezdoslava 3, 990 01 Veľký Krtíš, obchodné meno: Martin Izakovič Izotrans, s miestom podnikania B.
Nemcovej 959/57, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 40444988, sp. zn. 2OdK/1183/2018 týmto v zmysle § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Martin Paumer, bytom Nová Ves 17, 991 05 Nová Ves v celkovej sume
59.256,03,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K014775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Kovácsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová 1078/15, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/663/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/663/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Denisa Kovácsová, nar. 19.04.1991, trvale bytom Brezová 1078/15, 968
01 Nová Baňa. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Suchá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 256/7, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/458/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/458/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Ingrid Suchá, nar. 28.12.1976 trvale bytom Mlynská 256/7, 966 01
Hliník nad Hronom. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Švingál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/322/2018 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/322/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Švingál, nar. 22. 08. 1974, trvale bytom Kukučínova 435/14, 985 05 Kokava nad Rimavicou,
podnikajúci pod obchodným menom Peter Švingál, s miestom podnikania Kukučínova 435/14, 985 05
Kokava nad Rimavicou, IČO: 43 493 327, v zmysle § 167 u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh
zo všeobecnej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
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V Lučenci, dňa 13.02.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

K014778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Brzula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terézie Vansovej 438/16, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/319/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/319/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Matúš Brzula, nar. 27. 08. 1984, trvale bytom Terézie Vansovej 438/16
974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Krivánska 28, 974 11 Banská Bystrica obchodné meno:
Matúš Brzula, s miestom podnikania Terézie Vansovej 438/16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 505
262. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V
zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä
zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva
veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi
a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pavlenda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolen ., 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/1218/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/1218/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Peter Pavlenda, nar.10.07.1980 trvale bytom mesto Zvolen, 960 01
Zvolen, korešpondenčná adresa: Medzi Hrušky 42, 962 21 Lieskovec. Správca bude ďalej pokračovať v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí,
že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet
veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na
náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú
návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.
Mgr. Pavel Vrška, správca
K014780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Šarkozi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 45/70, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/672/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/672/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Rudolf Šarközi, nar. 04.11.1944, trvale bytom Zámocká 45/70, 992 01
Modrý Kameň. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4308/11, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/224/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/224/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Bartošová Silvia nar. 01.01.1959, trvale bytom Na Hrbe 4308/11, 974
01 Banská Bystrica. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokoš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 83, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Holúbek
Sídlo správcu:
Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1169/2018 S1253
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1169/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpis oddelenej podstaty veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica v konkurznom konaní na majetok úpadcu:
Rudolf Pokoš, nar. 06. 11. 1968, trvale bytom Valkovňa 83, 976 69 Pohorelá-Valkovňa
4OdK/1169/2018
Číslo
súpisovej 1
zložky majetku:
Opis
súpisovej Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Závadka nad Hronom, obec Závadka nad Hronom, okres Brezno, zapísané na LV
zložky majetku:
č. 1357, a to:
- byt č. 2, na 2.p., vchod č. 17, v bytovom dome so súp.č. 630, postavenom na parcele č. 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5
- spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5880/468100 na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel
na pozemkoch: parcela reg. C č. 38/1, o výmere 288 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. C č. 38/2, o výmere
269 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. C č. 38/3, o výmere 271 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela
reg. C č. 38/4, o výmere 271 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela reg. C č. 38/5, o výmere 288 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
Ťarchy:
V prospech veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica:
1. Záložné právo v prvom poradí, zabezpečujúce pohľadávku prihlásenú Prihláškou č. 5 v sume 30 EUR,
pohľadávku prihlásenú Prihláškou č. 9 v sume 57.919,60 EUR;
2. Záložné právo v druhom poradí, zabezpečujúce pohľadávky prihlásené: Prihláškou č. 6 v sume 18,20 EUR,
Prihláškou č. 7 v sume 4.180 EUR, Prihláškou č. 8 v sume 50.285,60 EUR, Prihláškou č. 10 v sume 30 EUR,
Prihláškou č. 11 v sume 10 EUR, Prihláškou č. 12 v sume 8.331,90 EUR, Prihláškou č. 13 v sume 796,80
EUR, prihláškou č. 14 v sume 30 EUR, Prihláškou č. 15 v sume 10 EUR, Prihláškou č. 16 v sume 190,40 EUR,
Prihláškou č. 17 v sume 88.600,75 EUR, Prihláškou č. 18 v sume 41.992 EUR
3. Záložné právo v treťom poradí, zabezpečujúce pohľadávky v sume 6.661,20 EUR
4. Záložné právo v štvrtom poradí, zabezpečujúce pohľadávky prihlásené Prihláškou č. 19 v sume 4.199,20
a Prihláškou č. 20 v sume 8.860 EUR
Spoluvlastnícky
1/2
podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 13.02.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
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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Súpisová hodnota Bude upresnená po vyhotovení znaleckého posudku
majetku
Poznámka
o
spornosti
Číslo
súpisovej 2
zložky majetku:
Opis
súpisovej Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vaľkovňa, obec Vaľkovňa, okres Brezno, zapísané na LV č. 277, a to:
zložky majetku:
- rodinný dom so súp. č. 74, na parcele č. 4030/3,
- pozemok – parcela reg. C č. 4030/1, o výmere 571 m2, záhrada,
- pozemok – parcela reg. C č. 4030/3, o výmere 1095 m2, zastavané plochy a nádvoria
Ťarchy:
V prospech veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica:
1. Záložné právo v prvom poradí zabezpečujúce pohľadávky prihlásené Prihláškou č. 1 v sume 60 EUR,
Prihláškou č. 2 v sume 312,65 EUR, Prihláškou č. 3 v sume 217,80 EUR, prihláškou č. 4 v sume 756,40 EUR
2. Záložné právo v druhom poradí zabezpečujúce pohľadávky prihlásené Prihláškou č. 5 sume 30 EUR,
Prihláškou č. 6 v sume 18,20 EUR, Prihláškou č. 7 v sume 4.180 EUR, Prihláškou č. 8 v sume 50.285,60
EUR, Prihláškou č. 9 v sume 57.919,60 EUR
3. Záložné právo v treťom poradí zabezpečujúce pohľadávky prihlásené Prihláškou č. 10 v sume 30 EUR,
Prihláškou č. 11 v sume 10 EUR, Prihláškou č. 12 v sume 8.331,90 EUR, Prihláškou č. 13 v sume 796,80
EUR, prihláškou č. 14 v sume 30 EUR, Prihláškou č. 15 v sume 10 EUR, Prihláškou č. 16 v sume 190,40 EUR,
Prihláškou č. 17 v sume 88.600,75 EUR, Prihláškou č. 18 v sume 41.992 EUR
4. Záložné právo v štvrtom poradí, zabezpezpečujúce pohľadávky prihlásené Prihláškou č. 21 v sume 6.661,20
EUR
5. Záložné právo v piatom poradí zabezpečujúce pohľadávky prihlásené Prihláškou č. 19 v sume 4.199,20 EUR
Spoluvlastnícky
1/1
podiel úpadcu
Dôvod zápisu do § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
súpisu majetku
Deň
zápisu
do 13.02.2019
súpisu majetku
Dôvod vylúčenia zo
súpisu majetku
Deň vylúčenia zo
súpisu majetku
Súpisová hodnota Bude upresnená po vyhotovení znaleckého posudku
majetku
Poznámka
o
spornosti

K014783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kl.Gottwalda 100/24, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1960
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/95/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Emília Tóthová, nar. 03.02.1960, trvale bytom Kl. Gottwalda 100/24, 991 06 Želovce,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.30
hod. a v stredu od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do17.00 hod.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Tóthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kl.Gottwalda 100/24, 991 06 Želovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1960
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/95/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/95/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Emília Tóthová, nar. 03.02.1960, trvale bytom Kl. Gottwalda 100/24, 991 06 Želovce,
v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate, č.
účtu ČSOB, a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K014785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Fízer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/1087/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/1087/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Slavomír Fízer, nar. 09.01.1969, trvale bytom Fraňa Kráľa 1227/11, 977
01 Brezno adresa na doručovanie Tisovská cesta 37, 977 01 Brezno, obchodné meno Slavomír Fízer s
miestom podnikania Fraňa Kráľa 1227/11, 977 01 Brezno, IČO: 44 814 879. Správca bude ďalej
pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods.
1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR
platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet
veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na
náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú
návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Pavel Vrška, správca
K014786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mišťurík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Teriakovce 117, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/852/2018/S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/852/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Správca konkurznej podstaty JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, ustanovená
za správcu dlžníka: Juraj Mišťurík, nar.: 17.02.1954, trvale bytom: Veľké Teriakovce 117, 980 51 Veľké
Teriakovce (Uznesenie sp. zn. 2OdK/852/2018 zo dňa 06.09.2018, vyhl. v OV č. 177/2018 dňa 13.09.2018) týmto
v zmysle ust. 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

Súpis majetku
1.
tys súpisovej zložky popis súpisovej zložky
hodnota dátum zápisu dôvod zápisu
peňažné prostredky na účte Poštová banka, a.s.,
hnuteľná vec
číslo účtu v tvare: IBAN: SK4865000000000091619676 318,78 € 1.10.2018
§ 167h ods. 1 ZKR

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca

K014787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Štajerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Bela 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/248/2017 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4Odk/248/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Eva Štajerová nar. 26.05.1973, Mateja Bela 10, 974 01 Banská Bystrica.
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
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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ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva
veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi
a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Frčka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krupina ., 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/38/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/38/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Miloš Frčka nar. 15.04.1978, bytom mesto Krupina, 963 01 Krupina,
IČO: 40542661. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych
nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka
vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom,
veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom
majetku a záväzkov prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie
ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí
zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej
zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na
základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 17, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/380/2018 S1255
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/380/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto
oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka: Renáta Oláhová, nar. 26.06.1986, Osloboditeľov 17, 984 01 Lučenec.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov prípadne
ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený. Na základe uvedeného správca vyzýva
veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi
a zložili zálohu na trovy šetrení. Mgr. Pavel Vrška, správca
K014790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babušák David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Žabkov 273/8, 974 01 Riečka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/28/2016 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/28/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 B r a t i s l a v a

sp. zn. 4K 28/2016 S519

V e c: Predloženie návrhu konečného rozvrhu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4K 28/2016-135 z 31.5.2016 som bol ustanovený do funkcie
správcu konkurznej podstaty vyššie uvedeného úpadcu Davida Babušáka. Týmto Vám predkladám nasledovný
návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:

I.
Úpadcom bola v priebehu konkurzného konania odovzdaná do konkurznej podstaty, resp. mnou z jeho účtu
v banke zabezpečená finančná hotovosť vo výške 4,75 €. V priebehu konkurzného konania boli do dnešného dňa
vykonané zrážky zo mzdy úpadcu vo výške spolu 350,00 €, poisťovňa vrátila alikvótnu časť povinného zmluvného
poistenia v sume 24,58 €, v exekúcii vedenej proti dlžníčke úpadcu bolo vymožených 7,60 € a Finančné
riaditeľstvo SR poukázalo v prospech podstaty sumu 7,03 €. V konkurze došlo k speňaženiu majetku úpadcu
(osobné motorové vozidlo) za sumu 5.000,- €. Do konkurznej podstaty patrí ešte nespotrebovaný preddavok na
odmenu a výdavky predbežného správcu vo výške 663,88 €.
Na základe vyššie uvedeného majetok patriaci do konkurznej podstaty predstavuje sumu 6.507,84 €.
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II.
1. Pohľadávky proti podstate
Do dnešného dňa vznikli v tomto konkurznom konaní nasledovné pohľadávky proti podstate:

Veriteľ

Priradenie
k
Suma
Deň
Deň vzniku Splatnosť
súpisovej zložke
v€
uspokojenia
majetku

Právny dôvod

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky,
poskytnutie súčinnosti
Pribinova 10, Bratislava, IČO: 36 819 638
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30,
poskytnutie súčinnosti
829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004
ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej
banky, a.s., Einsteinova 23, Bratislava, IČO: poskytnutie súčinnosti
36 867 594
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
poskytnutie súčinnosti
Bratislava, IČO: 00 151 653
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
poskytnutie súčinnosti
Bratislava, IČO: 00 686 930
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11,
poskytnutie súčinnosti
Žilina, IČO: 31 575 951
OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5,
poskytnutie súčinnosti
Bratislava, IČO: 31 318 916
Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9,
poskytnutie súčinnosti
Bratislava, IČO: 17 321 123
Československá obchodná banka, a.s.,
poskytnutie súčinnosti
Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17,
poistné
811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545
JUDr. Ivan Kotleba, advokát, Kukučínova
18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 063 paušálna odmena správcu
608
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09
papier a obálky
Bratislava, IČO: 31 331 131
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12
PHM
Bratislava, IČO: 31 322 832
Ladislav Baranovič, Kľakovská 4, 966 81
odplata za úschovu
Žarnovica
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
OPTIMA-KDK, s.r.o., Železničný rad 70, 968
PHM
01 Nová Baňa, IČO: 36 035 602
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
Bratislava, IČO: 00 686 930
Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17,
poistné
811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545
Mgr. Marta Ďumbalová, Chránená dielňa
ALFA, Rubínová 2, 974 04 B. Bystrica, IČO: kancelársky papier
17 062926
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky

23,00 21.6.2016

21.6.2016 21.6.2016

všetky zložky

6,00

30.6.2016

30.6.2016 30.6.2016

všetky zložky

6,37

30.7.2016

30.7.2016 30.7.2016

všetky zložky

6,36

31.8.2016

31.8.2016 31.8.2016

všetky zložky

9,92

6.7.2016

20.7.2016 6.9.2016

všetky zložky

16,8

24.6.2016

21.7.2016 6.9.2016

všetky zložky

31,87 30.6.2016

14.7.2016 6.9.2016

všetky zložky

24

23.6.2016

8.7.2016

6.9.2016

všetky zložky

50

27.6.2016

11.7.2016 6.9.2016

všetky zložky

24

27.6.2016

5.7.2016

6.9.2016

všetky zložky

15,94 27.6.2016

12.7.2016 6.9.2016

všetky zložky

35

23.6.2016

14.7.2016 6.9.2016

všetky zložky

30

24.6.2016

8.7.2016

všetky zložky

6.9.2016

16,68 30.9.2016

30.9.2016 30.9.2016

všetky zložky

38,81 30.9.2016

30.9.2016 4.10.2016

motorové vozidlo

796,66

8.2.2017
8.10.2016 8.10.2016

všetky zložky

7,34

8.10.2016

všetky zložky

1,70

19.10.2016 19.10.2016 19.10.2016

všetky zložky

12,67 29.10.2016 29.10.2016 29.10.2016

všetky zložky

141,33 31.10.2016 10.11.2016 8.11.2016

motorové vozidlo

12,36 31.10.2016 31.10.2016 31.10.2016

všetky zložky

6,36

30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016

všetky zložky

9,95

30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016

všetky zložky

6,00

31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016

všetky zložky

38,81 31.12.2016 31.12.2016 3.1.2017

motorové vozidlo

3,5

30.1.2017

30.1.2017 30.1.2017

všetky zložky

6,18

31.1.2017

31.1.2017 31.1.2017

všetky zložky
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bankové poplatky
6,18
Bratislava, IČO: 00 686 930
Ladislav Baranovič, Kľakovská 4, 966 81
odplata za úschovu
141,33
Žarnovica
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
6,36
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,40
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,25
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,25
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,25
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,18
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
JUDr. Ivan Kotleba, advokát, Kukučínova paušálna náhrada nákladov
18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 063 na
kanceláriu
správcu 458,28
608
vrátane telekom. výdavkov
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,25
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,18
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,25
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého
súdny poplatok
16,50
28, 974 01 Banská Bystrica
odmena
za
spracovanie
Ladislav Baranovič - LABAX, Kľakovská
daňového priznania za rok 42,00
877/4, 966 81 Žarnovica, IČO: 17 797 128
2016
JUDr. Juraj Kašinský, súdny exekútor,
elektronické podanie návrhu
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica,
21,36
na vykonanie exekúcie
IČO: 35 996 455
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,54
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
JUDr. Ivan Kotleba, advokát, Kukučínova paušálna náhrada nákladov
18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 063 na
kanceláriu
správcu 216,00
608
vrátane telekom. výdavkov
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,18
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
7,00
Bratislava, IČO: 00 686 930
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
poštovné
1,25
Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,
bankové poplatky
0,18
Bratislava, IČO: 00 686 930
JUDr. Ivan Kotleba, advokát, Kukučínova paušálna náhrada nákladov
18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 063 na
kanceláriu
správcu 252,00
608
vrátane telekom. výdavkov
JUDr. Lucia Hulina Gasper, súdny exekútor,
exekútorský úrad Brezno, M. R. Štefánika náhrada výdavkov exekútora 60,00
44, 977 01 Brezno, IČO: 42 310 491
odmena
za
spracovanie
Ladislav Baranovič - LABAX, Kľakovská
daňového priznania za rok 42,00
877/4, 966 81 Žarnovica, IČO: 17 797 128
2017
JUDr. Ivan Kotleba, advokát, Kukučínova paušálna náhrada nákladov
18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 063 na
kanceláriu
správcu 180,00

Deň vydania: 18.02.2019
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vrátane telekom. výdavkov

Celkom pohľadávky proti podstate, bez odmeny správcu po prvej schôdzi konkurzných veriteľov,
predstavujú sumu 2.907,60 €.

V Obchodnom vestníku č. 230/2018 z 29.11.2018 bolo zverejnené moje oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a súčasne som oznámil zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty.
V zákonnej 30-dňovej lehote odo dňa zverejnenia oznámení podľa vyššie uvedeného nepodal nikto námietku
poradia akejkoľvek pohľadávky proti podstate.

2. Odmena správcu po prvej schôdzi konkurzných veriteľov

2.1.
Odmena správcu za speňaženie (prevedenie majetku podliehajúceho konkurzu na peňažné prostriedky podľa §
91 ods. 1 veta prvá ZKR): suma získaná predajom motorového vozidla vo výške 5.000,00 €.
A.
Výťažok:

5.000,00 €.

B.
Náklady speňaženia pri tejto súpisovej zložke majetku: 0,00 €.
C.
Odmena správcu za speňaženie:
Výpočet výťažku pre účely odmeny správcu podľa ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z. z., t. j. výťažok podľa bodu
A. znížený o náklady speňaženia podľa bodu B.:

A. (5.000,00 €) mínus B. (0,00 €) sa rovná 5.000,00 €.
Z toho odmena:
a) zo sumy výťažku do 30 € vo výške 16% predstavuje 4,80 € bez DPH,
b) zo sumy výťažku nad 30 € a do 330 € vo výške 15% predstavuje 45,00 € bez DPH,
c) zo sumy výťažku nad 330 € a do 3.330 € vo výške 14% predstavuje 420,00 € bez DPH,
d) zo sumy výťažku nad 3.330 € vo výške 13% predstavuje 221,00 € bez DPH,
t. j. spolu 690,80 € bez DPH a k tomu DPH 20% podľa § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., teda 138,16 €, spolu
828,96 € s DPH.
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2.2.
Odmena správcu za speňaženie (prijatie plnenia podľa § 91 ods. 1 veta druhá ZKR): suma vykonaných zrážok zo
mzdy úpadcu po prvej schôdzi veriteľov vo výške spolu 210,00 €.
A.
Výťažok:

210,00 €.

B.
Náklady speňaženia pri tejto súpisovej zložke majetku neboli žiadne.
C.
Odmena správcu za speňaženie:
Výpočet výťažku pre účely odmeny správcu podľa ustanovení vyhlášky č. 665/2005 Z. z., t. j. výťažok podľa bodu
A. znížený o náklady speňaženia podľa bodu B.:

A. (210,00 €) mínus B. (0,00 €) sa rovná 210,00 €.
Z toho odmena vo výške 5% predstavuje 10,50 € a k tomu DPH 20% podľa § 10 vyhlášky č. 665/2005 Z. z., teda
2,10 €, spolu 12,60 € s DPH.

2.3.
Odmena spolu: 828,96 € + 12,60 € = 841,56 € s DPH.

3.
Predpokladaná výška pohľadávok proti podstate do skončenia tohto konkurzného konania (odmena za
spracovanie daňového priznania za rok 2018, paušálna náhrada nákladov na kanceláriu správcu vrátane
telekomunikačných výdavkov, náklady rozvrhu výťažku, poštovné a bankové poplatky) vo výške 150,00 €.

4.
Súdny poplatok podľa zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu predstavuje 0,2% z výťažku zahrnutého
do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3.319,- €. Výťažok zahrnutý do konečného
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje bez súdneho poplatku 3.000,24 € (6.057,84 € ˗ 2.907,60 € ˗
150,00 €); súdny poplatok potom predstavuje sumu 6,00 €.

III.
Suma určená na rozdelenie medzi nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti podstate
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zahŕňajúcich doposiaľ neuhradenú odmenu správcu a doposiaľ neuhradený súdny poplatok predstavuje: 2.152,68
€ (3.000,24 € ˗ 841,56 € ˗ 6,00 €).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bude výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty v konečnom rozvrhu
pre nezabezpečených veriteľov po uhradení odmeny správcu a súdneho poplatku rozdelený nasledovne:

Zistená
suma v €

Označenie veriteľa

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o. so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava
4 621,09
26, IČO: 35 792 752
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
IČO: 31 320 155 (pôvodný veriteľ Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné 4 984,13
námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130)
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
17 029,03
IČO: 31 320 155
SPOLU
26 634,25

Podiel veriteľa na celkovej Suma určená pre
sume zistených pohľadávok veriteľa v rozvrhu
v%
výťažku v €
17,35

373,49

18,71

402,84

63,94

1 376,35

100,00

2 152,68

IV.
Týmto Vám zároveň určujem lehotu 15 dní odo dňa doručenia tohto konečného rozvrhu na schválenie tohto
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.

V.
Taktiež si Vás dovoľujem požiadať o oznámenie čísla účtu, na ktorý má byť poukázaný výťažok podľa vyššie
uvedeného.

V Banskej Bystrici 14. januára 2019

S úctou

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K014791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nataša Bertová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožďany 276, 980 11 Ožďany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/767/2018 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/767/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5Odk/767/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Nataša Bertová, nar. 08.05.1982, trvale bytom
Ožďany 276 , 980 11 Ožďany, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku
veriteľ:
·

Iná pohľadávka

Veriteľ: BENCONT COLLECTION, a. s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692
Celková prihlásená suma: 5455,20 EUR
V Banskej Bystrici, dňa 12.02.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K014792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marková Iolanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Hollého 4, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/109/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/109/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2018, sp. zn. 4OdK/109/2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 40/2018 zo dňa 26.02.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Iolanka Ana
Marková, nar. 16. 09.1971, trvale bytom J. Hollého 800/4, 960 01 Zvolen; obchodné meno Iolanka Marková, s
miestom podnikania Ľ. Štúra 172/11, 962 37 Kováčová, IČO: 43 536 913 (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bol ustanovený správca JUDr. Juraj Rybár , so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Iolanka Ana Marková, nar. 16. 9. 1971,
trvale bytom J. Hollého 800/4, 96001 Zvolen, obchodné meno Iolanka Marková, s miestom podnikania Ľ.
Štúra 172/11, 962 37 Kováčová, IČO: 43 536 913 končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K014793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 139 / 34, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/351/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/351/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom kancelárie
Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka: Marián Molnár, nar.:31.03.1975, trvale bytom Tehelná 139/34,
966 81 Žarnovica, týmto podaním oznamuje v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zámer zostaviť rozvrh z
výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení konkurznej podstaty.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca dlžníka Marián Molnár

K014794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Doboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 437, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 729 291
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/391/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/391/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné podanie

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Pavel Doboš, nar. 21.09.1983, bytom Hlavná 437, 981
01 Hnúšťa, obchodné meno Pavel Doboš, miesto podnikania Hlavná 437, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 729 291, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 5OdK/391/2018, v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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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niektorých zákonov, týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku zmenu súpisu majetku Úpadcu.

Pozemok

Číslo súpisovej zložky
1
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
96,- €
Hodnota (trhová) v €
96,- €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ,
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/5
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Majetok vo vlastníctve úpadcu 13.02.2019
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Záhrady
Výmera pozemku v m2
3466
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,

-

SR, Okres: Rimavská Sobota, Obec:
Klenovec, k.ú. Klenovec

číslo LV
a parcelné číslo

2216
Parcela reg. „E“ č. 4649/1

Číslo súpisovej zložky
2
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
345,- €
Hodnota (trhová) v €
345,- €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ,
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/5
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Majetok vo vlastníctve úpadcu 13.02.2019
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Výmera pozemku v m2
12469
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie,

-

SR, Okres: Rimavská Sobota, Obec:
Klenovec, k.ú. Klenovec

číslo LV
a parcelné číslo

2216
Parcela reg. „E“ č. 4650/4

Číslo súpisovej zložky
3
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
60 €
Hodnota (trhová) v €
60 €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ,
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na
zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/5

-

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok vo vlastníctve úpadcu 13.02.2019
Trvalé trávne porasty
2144
SR, Okres: Rimavská Sobota, Obec:
Klenovec, k.ú. Klenovec

číslo LV
a parcelné číslo

Parcela reg. „E“ č.

2216
4651

K014795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchár Ľudevít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Svobodu 1998 / 60, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/350/2018 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/350/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Ľudevít Kuchár, nar. 16.4.1961, trvale bytom Generála Svobodu 1998/60, 960 01 Zvolen,
korešpondenčná adresa: Zolnianska 63, 960 01 Zvolen zistil počas výkonu funkcie správcu, a to zo zoznamu
majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i
z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), že
dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ľudevít Kuchár, nar. 16.4.1961, trvale
bytom Generála Svobodu 1998/60, 960 01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Zolnianska 63, 960 01 Zvolen, sa
končí.

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

JUDr. Dušan Paulík, správca

K014796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kelecséni Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radvanská 510 / 8, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1979
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/148/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/148/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

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

podstatu

pre

A. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05.03.2018 č. k. 2OdK/148/2018, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 50/2018 pod K016284 dňa 12.03.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Peter Kelecséni, nar. 04. 09. 1979, trvale bytom Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica, obchodné meno:
Peter Kelecséni - COCKTAILMAKER, s miestom podnikania Radvanská 8, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
41679083 (ďalej len „Dlžník“); a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom SNP 56, 934 01 Levice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719,
(ďalej len „Správca“).
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovými položkami č. 6 až č. 8:
Tabuľka č. 1
Por.
č.

Dlžník

Právny dôvod vzniku

Súpisová
hodnota

NN Životná poisťovňa a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Poistná
zmluva
č. 762,69 €
Bratislava
71299259
NN Životná poisťovňa a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Poistná
zmluva
č. 5,53 €
Bratislava
71299259
Zaplatenie časti zmenky 55,20 €
Peter Pôbiš a Anna Pôbišová

6.
7.
8.

Dôvod zápisu

Súčinnosť NN Životná poisťovňa
a.s.,
Súčinnosť NN Životná poisťovňa
a.s.,
Súčinnosť
dlžníka
a súdneho
exekútora

(ďalej len spolu ako „Majetok“)
Správca zverejnil súpis Majetku v Obchodnom vestníku pod poradovými číslami 1. až 8. Majetok Dlžníka
pozostával z pohľadávok voči viacerým dlžníkom. Dlžníci boli správcom vyzvaní na úhradu svojich záväzkov,
ktoré mali voči Dlžníkovi. Vzhľadom k tomu, že dlžníci svoje záväzky v stanovenej lehote neuhradili, Správca
vyhlásil postupne tri kolá ponukového konania na speňaženie pohľadávok Dlžníka. Do žiadneho kola ponukového
konania nebola doručená nijaká ponuka na odkúpenie majetku, preto Správca uvedený majetok, a to súp. zložky
č. 1., 2., 3., 5., vylúčil zo súpisu. Súpisová zložka č. 4. bola vylúčená zo súpisu, z dôvodu preukázania úhrady
pohľadávky ešte pred vyhlásením konkurzu.

Správca na základe komunikácie so súdnym exekútorom zistil, že po vyhlásení konkurzu zaslal Dlžníkovi čiastku
vo výške 55,20 EUR ako sumu vymoženú voči dlžníkom Petrovi Pôbišovi a Anne Pôbišovej. Dlžník na základe
výzvy Správcu uvedenú sumu zaslal Správcovi ako majetok podliehajúci konkurzu.
Ďalší majetok Dlžníka pozostával z odkupnej hodnoty vyplývajúcej z uzavretých poistných zmlúv, ktorá bola
poisťovňou uhradená na základe výpovede poistných zmlúv podanej Správcom, po uplynutí výpovednej lehoty.
Celková suma odkupnej hodnoty z dvoch poistných zmlúv je vo výške 768,22 EUR.
Celkový výťažok z Majetku predstavuje sumu 823,42 EUR.
Do konkurzného konania bolo doručených 12 prihlášok pohľadávok od 12 nezabezpečených veriteľov v celkovej
sume 231 798,00 EUR:
·
·
·
·
·
·
·

RECLAIM, a.s., Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 821 08
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8 -10, 813 63 Bratislava
ČSOB Leasing, a.s., Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava
Karol Milan, nar. 25.10.1977, Komenského 10F, Banská Bystrica
Anna Milanová, nar. 26.08.1958, Švermova 17, Banská Bystrica
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UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka
Marek Bracho, Strážovská 4, Banská Bystrica
Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Zug, Švajčiarsko
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
·
·
·

Súpisová zložka č. 6: 762,69 EUR
Súpisová zložka č. 7: 5,53 EUR
Súpisová zložka č. 8: 55,20 EUR

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 823,42 EUR
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR:
Náklady konkurzu:
·

Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súpisovej položky č. 6 a č. 7 podľa ust. § 17 ods. 1 Vyhlášky č.
665/2005 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR
(ďalej len „Vyhláška“):
Tabuľka č. 2 (zo sumy 768,22 EUR)
Zo sumy výťažku:
768,22 EUR
Spolu bez DPH:
Spolu s DPH

Odmena v %:
6%

Odmena:
46,09 EUR
46,09 EUR
55,31 EUR

Správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky sa k odmene pripočíta
DPH (9,22 EUR): 46,09 EUR x 1,2 = 55,31EUR.
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia súpisovej položky č. 8 podľa ust. § 17 ods. 2 Vyhlášky č. 665/2005 Z.
z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (ďalej len
„Vyhláška“):
Tabuľka č. 3 (zo sumy 55,20 EUR)
Zo sumy výťažku:
55,20 EUR
Spolu bez DPH:
Spolu s DPH

Odmena 5 %:
5%

Odmena:
2,76 EUR
2,76 EUR
3,31 EUR

Správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky sa k odmene pripočíta
DPH (0,55 EUR): 2,76 EUR x 1,2 = 3,31EUR.
spolu odmena: 48,85 EUR bez DPH,
58,62 EUR s DPH
DPH: 9,77 EUR
·

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 20 ods. 2 Vyhlášky za 12 mesiacov vo výške
360,00 EUR bez DPH (432,00 EUR s DPH)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:

Poštovné výdavky: 36,95 EUR bez DPH (44,34 EUR s DPH):
·
·
·
·

poštovné vo výške 1,70 EUR bez DPH (2,04 EUR s DPH): Výzva na poskytnutie súčinnosti CD CP SR,
a.s.;
poštovné vo výške 26,60 EUR bez DPH (31,92 EUR s DPH): Poštovné 14x – Upovedomenie veriteľov
FO o vyhlásení konkurzu;
poštovné vo výške 8,65 EUR bez DPH (10,38 EUR s DPH): Poštovné 5x - Výzva na zaplatenie dlžníkom.
Z výťažku zo speňaženia majetku Dlžníka vo výške 823,42 EUR správca zaplatí súdny poplatok v súlade
s položkou 5 písm. b) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,
a to vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, t. j.
0,2 % zo sumy 823,42 EUR, t.j. 1,50 EUR.

Tabuľka č. 4
Celkový výťažok zo všeobecnej podstaty

823,42 EUR
Náklady konkurzu:
Odmena správcu
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
Súdny poplatok

Konečný výťažok

58,62 EUR s DPH
432,00 EUR s DPH
44,34 EUR s DPH
1,50 EUR
286,96 EUR

Celkový výťažok znížený o náklady konkurzu viď. Tabuľka č. 4
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 286,96 EUR.
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od nezabezpečených veriteľov, pričom správca neeviduje
žiaden podnet na popretie týchto pohľadávok.
Tabuľka č. 5
Poradové
číslo
veriteľa
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Spolu

Veriteľ

Výška pohľadávky Podiel
z Uspokojenie
(zistená suma)
výťažku
veriteľa v EUR

RECLAIM, a.s.
12 009,70 €
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
66,38 €
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca na 8 921,69 €
území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
1 364,92 €
ČSOB Leasing, a.s.
68 742,13 €
Karol Milan
30 227,80 €
Anna Milanová
11 130,73 €
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
79 568,15 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1 614,78 €
Marek Bracho
6 215,00 €
Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Švajčiarsko 11 377,78 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
558,94 €
231 798,00 €

Uspokojenie
veriteľa v %

5,1819 % 14,87 €
0,0278 %
0,08 €
3,8472 % 11,04 €

0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %

0,5889 %
29,656 %
13,04 %
4,8021 %
34,325 %
0,6969 %
2,6833 %
4,9066 %
0,2439 %
100 %

0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %
0,1238 %

1,69 €
85,10 €
37,42 €
13,78 €
98,50 €
2,00 €
7,70 €
14,08 €
0,70 €
286,96 EUR

Správca si dovoľuje požiadať vyššie uvedených veriteľov o poskytnutie čísla bankového účtu a identifikačných
údajov k vyplateniu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty.

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.
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K014797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/83/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/83/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka: Angelika Pokošová, nar. 10.03.1973, bytom Mesto Banská Bystrica, 97401 Banská
Bystrica ,oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9,00 hod do 15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

K014798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Pokošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/83/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/83/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka :
Angelika
Pokošová, nar. 10.03.1973, bytom Mesto Banská Bystrica, 97401 Banská Bystrica ,oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/83/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Angelika Pokošová, nar. 10.03.1973, bytom Mesto Banská Bystrica, 97401 Banská
Bystrica hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in
Banská Bystrica, No. 2OdK/83/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.02.2019
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 13. February 2019. 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. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, Slovenská republika.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Zuzana Dobrovanov Šimová, M.Rázusa 32, 984
01 Lučenec, 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 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 non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value
of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, 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.
V Lučenci, dňa 13.02.2019
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, truste of the bankrupt

K014799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kogler Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 2, 982 67 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1082/2018 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1082/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 04.12.2018 bolo v obchodnom vestníku OV č. 233/2018 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/1082/2018 zo
dňa 28.11.2018, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Martin Kogler, nar.: 21.07.1980, trvale bytom:
Rovné 2, 982 67 Rovné, adresa na doručovanie Rovné 58, 982 67 Rovné, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Martin Kogler, s miestom podnikania: Rovné 2, 982 67 Rovné, IČO: 47 796 132 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 dlžníka Martin Kogler, nar.: 21.07.1980, trvale bytom: Rovné 2, 982 67 Rovné, adresa na
doručovanie Rovné 58, 982 67 Rovné, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Martin Kogler,
s miestom podnikania: Rovné 2, 982 67 Rovné, IČO: 47 796 132 sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K014800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kardošová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom 477/17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1052/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1052/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V súlade s ust.§167v ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andrea Kardošová, nar. 22.03.1994, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, adresa na doručovanie M. Chrásteka 477/17, 965 01
Žiar nad Hronom sa končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K014801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 1 1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/718/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/718/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Katarína Kováčová, nar.11.10.1989, trvale
bytom Železničná 1, 990 01 Veľký Krtíš, korešpondenčná adresa: Školská 3, 990 01 Veľký Krtíš, sa končí z
dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K014802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacsiová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 529/41, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1135/2018 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1135/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
1. Nehnuteľnosti
Popis nehnuteľnej veci

Spoluvlastnícky
podiel
Pozemok – parcela č. E-KN 1046/2 lesný pozemok o výmere 1/6
466 m2, k.ú. Hubovo, zapísaný na LV č. 798

poznámka Adresa kde sa nehnuteľná Súpisová
vec nachádza
hodnota
Hubovo

2. 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.
správca
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K014803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Berkiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehôtka 93, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1064/2018 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1064/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVNÉ OZNÁMENIE
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka
Simona Berkiová, dátum narodenia 30.08.1992, trvale bytom Lehôtka 93, 985 11 Halič, Slovenská republika
(ďalej aj len ako „Dlžník“) v Obchodnom vestníku číslo 27/2019 zo dňa 07.02.2019 zverejnil oznámenie, ktorým
bolo vyhlásené 1. kola verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka (ďalej ako „Verejné ponukové
konanie“).
Správca týmto oznámením opravuje rozsah predmetu Verejného ponukového konania, ktorým je výlučne
súpisová zložka majetku in concreto

Druh súpisovej zložky: Nehnuteľnosť - pozemok
Druh pozemku: Záhrada
Parcelné číslo: 18
Výmera: 856 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Lehôtka
Katastrálne územie: Lehôtka
Číslo listu vlastníctva: 15
Spoluvlastnícky podiel Dlžníka: 1/2
Súpisová hodnota: 2.140 EUR
Dátum zapísania: 20.01.2019

V ostatnom ostáva oznámenie, ktorým bolo vyhlásené Verejné ponukové konanie nezmenené.
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K014804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 764/124, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Božena Grundzová, nar.: 08.04.1967, Štúrova 764/124, 069 01 Snina,
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032
9030, BIC: UNCRSKBX. 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 zmysle ustanovenia § 32 ods. 2, 3, 5 a 7 ZKR:
(2) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním
u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia
zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ak ide o pohľadávku orgánu, inštitúcie alebo
agentúry Európskej únie, nie je možné popierať právny základ a výšku určenú orgánom, inštitúciou alebo
agentúrou Európskej únie.
(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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K014805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 120, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/42/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/42/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Dominik Pastier, správca dlžníka Mikuláš Čureja, nar. 24.12.1988, trvale bytom Nová Ľubovňa 120, 065 11
Nová Ľubovňa, oznamuje účastníkom konania o oddlžení dlžníka formou konkurzu, vedeného na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 2OdK/42/2019, že do správcovského spisu je možné nahliadať každý pracovný deň
v kancelárii správcu sídliacej na adrese 082 01 Drienovská Nová Ves 38 (okr. Prešov) a to v bežných pracovných
hodinách (7.00 – 11.30, 14.00 – 15.30). Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dojednať prostredníctvom emailovej adresy spravcapastier@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0944 208 285.
Mgr. Dominik Pastier – správca

K014806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 120, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/42/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/42/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu správcu (IBAN), na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na
účely popierania pohľadávok
Mgr. Dominik Pastier, správca úpadcu Mikuláš Čureja, nar. 24.12.1988, trvale bytom Nová Ľubovňa 120, 065 11
Nová Ľubovňa, oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu (IBAN), na
ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu (IBAN):
banky
SWIFT:

SK51 8330 0000 0027 0129 0580 vedený vo Fio banka, a.s., pobočke zahraničnej
FIOZSKBAXXX

Výška preddavku:
2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
2% zo sumy v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €
Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa: 2OdK/42/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa,
pohľadávka ktorého má byť popretá.
Poučenie:
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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.
Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie
špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Dominik Pastier – správca

K014807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čureja Mikuláš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ľubovňa 120, 065 11 Nová Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dominik Pastier
Sídlo správcu:
Drienovská Nová Ves 38, 082 01 Drienovská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/42/2019 S1851
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/42/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Mikuláš Čureja, nar. 24.12.1988, trvale bytom: Nová Ľubovňa 120, 065 11 Nová Ľubovňa (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/42/2019 zo dňa 29.01.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie vyšlo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky 30/2019 zo dňa
12.2.2019. Dňom 13.2.2019 toto uznesenie nadobudlo v súlade s § 167e ods. 3 v spojení s § 199 ods. 1, 4, 9
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj „ZKR“) právoplatnosť a ku
rovnakému dňu tak bol na úpadcu vyhlásený konkurz.
V zmysle ZKR sú veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu Mgr. Dominik Pastier na adrese: 082 01 Drienovská
Nová Ves 38, Slovenská republika, ku konaniu pod sp. zn. 2OdK/42/2019. 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 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.
b.
c.
d.
e.
f.

meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
celková suma pohľadávky,
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

Zabezpečený veriteľ sa prihlásiť nemusí, v takomto prípade však svoju pohľadávku môže uspokojiť iba z majetku,
ku ktorému má zabezpečovacie právo. Ak sa však prihlási, 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
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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. 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). 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).
Nepeňažná pohľadávka sa v konkurze podľa 4. časti ZKR považuje za oddlžením nedotknutú pohľadávku, preto
sa neprihlasuje. 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 Mikuláš Čureja, born on the date: 24.12.1988, living on: Nová Ľubovňa 120, 065
11 Nová Ľubovňa (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Prešov, No. 2OdK/42/2019 dated on 29.01.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 30/2019 on 12.2.2019. The bankruptcy procedure was declared as of the nex day, on 13.2.2019.
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: Mgr. Dominik Pastier, 082 01 Drienovská Nová
Ves 38, Slovak republik, to the No. 2OdK/42/2019. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and
exercise any other rights pertaining to registered receivable. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched; he can be satisfied only from the gains 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.
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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.
b.
c.
d.
e.
f.

name, surname and residence or name and seat of the creditor,
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
legal reason of the establishment of the claim,
order of satisfying the claim from the general property,
total sum of the claim,
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Assured creditor does not have to file an aplication, but in this case his claim can only be satisfied by the property
he has assuring right to. 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). Non-monetary claims are not
disturbed by debt elimination.
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
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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.
Mgr. Dominik Pastier – správca
Mgr. Dominik Pastier - trustee

K014808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CW Inox, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 25, 082 16 Záhradné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 567 077
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/19/2017 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/19/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie: Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, ako správca úpadcu: CW Inox, s.r.o., IČO:
45 567 077, so sídlom: Družstevná 25, 082 13 Záhradné, SR (ďalej len „úpadca“) týmto v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola prihlásená prihláškou doručenou
správcovi po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to veriteľa:

Inšpektorát práce Prešov, IČO: 35 531 088, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, SR
·

prihláška pohľadávky v celkovej sume: 1.000,- EUR

Poučenie v zmysle § 32 ZKR:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok
v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive a
2. 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 možnom 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.
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Správca úpadcu

K014809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoltysová Iveta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotča 92, 090 21 Chotča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/25/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/25/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Ing. Iveta Šoltysová, nar. 09.07.1963, tvale bytom 090 21 Chotča 92
oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33, 089 01
Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: office@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.
Mgr. Zuzana Maruniaková, správca

K014810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/44/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/44/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Hangurbadžová, nar.
25.04.1964, Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá, SR, (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2 zák.
7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.gula@gmail.com .
Správca úpadcu

K014811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Hangurbadžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/44/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/44/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Anna Hangurbadžová, nar.
25.04.1964, Hviezdoslavova 634/63, 059 01 Spišská Belá, SR, (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- eur sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK3811110000001012651008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Správca úpadcu

K014812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Roško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belá nad Cirochou 0/0, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/77/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/77/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
Ján Roško, nar. 29.12.1958, bytom Belá nad Cirochou 067 81
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/7/2019, týmto oznamujem, že súd, účastníci
konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia,
orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:

Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
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Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu,
alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
slavikzuzana58@gmail.com

V Prešove dňa 13.02.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K014813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Pacigová, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 2606/13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/694/2018 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/694/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Bc. Martina Pacigová, nar. 18.11.1975,
Tajovského 2606/13, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú
pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Veriteľ:
Prihlásená suma:

AXA životní pojišťovňa, a.s., Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35968079
427,71 €

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K014814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulík Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenná baňa 1534 / 12, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
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Sídlo správcu:
Lipová 1, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/546/2018 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/546/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, Humenné 06601, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Boris Kulík, nar. 20.04.1995,
Kamenná Baňa 1534/12, 060 01 Kežmarok (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
Iná majetková hodnota
Číslo súpisovej
zložky

1.

Dôvod zápisu Dátum
zápisu
Popis
Súpisová
do súpisu
do súpisu
hodnota v €
majetku
majetku
Obchodný podiel v spoločnosti MONMARK, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika
§ 167h ods. 1
86/A, 036 01 Martin, IČO: 50551388, zapísaná v Obchodnom registri
12.02.2019
5000,ZKR
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 66530/L, podiel, vklad: 5000,€ rozsah splatenia: 5000,- €

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K014815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 186 / 29, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Milan Bilý, nar. 23.03.1981, bytom Ostrovany 186,
082 22 Ostrovany v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Milan Bilý, IČO : 47659521, s miestom
podnikania 082 22 Ostrovany 186, oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a
ustanovenia §85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 2OdK/46/2019 S759 možno
nahliadať v sídle kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do
11.30 hod. a od 12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania
do poradovníka pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo
telefonicky na tel. č. 0917 428 373.
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K014816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Lušňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Križovany 95, 082 33 Križovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

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:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/65/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/65/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníka:
Miroslav Lušňák, nar. 13.10.1979, bytom Križovany 95, 082 33 Križovany
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/7/2019, týmto oznamujem, že súd, účastníci
konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia,
orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:

Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu,
alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
slavikzuzana58@gmail.com

V Prešove dňa 13.02.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K014817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 186 / 29, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. mája 2000 ako správca dlžníka : Milan Bilý, nar.
23.03.1981, bytom Ostrovany 186, 082 22 Ostrovany v minulosti podnikajúci pod obchodným menom
Milan Bilý, IČO : 47659521, s miestom podnikania 082 22 Ostrovany 186 (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem,
že Uznesením Okresného súdu Prešov č. 2OdK/46/2019-17 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of may 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Milan Bilý, nar. 23.03.1981, bytom Ostrovany 186, 082 22 Ostrovany,
(hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court in Prešov
No. 2OdK/46/2019-17, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 30/2019 dňa 12.02.2019
a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 30/2019 on
12th of february 2019 and became valid on 13th of february 2019. The bankruptcy procedure was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 2OdK/46/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
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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According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 2OdK/46/2019. Applications that will not be delivered in time will be
considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member
states of the European Union than in the Slovak Republic and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K014818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bedřich Habermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská 1158/40, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/724/2018 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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5OdK/724/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Bedřich Habermann, nar. 27.12.1964,
Oravská 1158/40, 058 01 Poprad, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
správca dlžníka

K014819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fecko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4830 / 43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/45/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/45/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jaroslav Fecko,
nar. 07.12.1963, bytom: Prostejovská 43, 080 01 Prešov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Tkáčska 2, 080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8:30 do 11:30 hod. a od 12:30 do 15:30 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na adrese
recovery@hmg.sk, alebo na tel.: +421 905 784 189.

V Prešove, dňa 13.02.2019

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

K014820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fecko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4830 / 43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/45/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/45/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2,
080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Jaroslav Fecko,
nar. 07.12.1963, bytom: Prostejovská 43, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom
prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený
v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;

Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;

Poznámka: Jaroslav Fecko

V Prešove, dňa 13.02.2019

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

K014821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fecko Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4830 / 43, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1963
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/45/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/45/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka: Jaroslav Fecko, nar. 07.12.1963, bytom: Prostejovská 43, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/45/2019, zo dňa 31.01.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 30/2019 zo dňa 12.02.2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 13.02.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 5OdK/45/2019, dated on 31st January 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor´s assets: Jaroslav Fecko, domicile: Prostejovská 43, 080 01 Prešov, Slovak Republic, date of
birth: 07th December 1963 and our company HMG Recovery, k.s., registered seat at Tkáčska 2, 080 01
Prešov, Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 30/2019 dated on 12th February 2019.

This resolution of the District Court Prešov became valid on 13th February 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako 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 HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
HMG Recovery, k.s., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

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

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

V / In Prešov, dňa / on 13th February 2019
HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti /
unlimited partner

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šomová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 91, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/346/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/346/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Nataša Šomová, nar. 03.04.1967, Kružlová 91, 090 02 Kružlová,
podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, v celkovej sume
1 093,76 €
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

V Prešove dňa 13.02.2019
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K014823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 274/8, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1987
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Sabinovská 87, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/53/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/53/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Sabinovská 87, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Jana Ševčíková,
nar. 20.06.1987, Lesná 274/8, 094 13 Sačurov, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Sabinovská 87, 080 01 Prešov v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod. Termín
nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese areko.group@gmail.com.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Dudič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/86, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/51/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/51/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, správca úpadcu: Gejza Dudič, Podskalka 5902/86, 066
01 Humenné, nar.: 09.04.1964, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
v správcovskej kancelárii na adrese: Hlavná 50, 080 01 Prešov v pracovných dňoch počas úradných hodín
pondelok- streda od 08:30 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod a štvrtok-piatok od 08:00 hod do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K014825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudič Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 86, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Gejza Dudič, Podskalka 5902/86, 066
01 Humenné, nar.: 09.04.1964, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004 3516 1057, vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol:783;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
SKP, k.s., správca Gejza Dudič

K014826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudič Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902 / 86, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1964
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Gejza Dudič, Podskalka
5902/86, 066 01 Humenné, nar.: 09.04.1964 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré vydal
Okresný súd Prešov, sp. zn. 5Odk/51/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného
súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.02.2019 . Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
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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 Gejza Dudič, Podskalka 5902/86, 066 01 Humenné, born.: 09.04.1964 (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Prešov (District Court), No.
5Odk/51/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
was published in Business Journal on 12th of February 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this
date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: SKP, k.s.,
Hlavná 50, 080 01 Prešov 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
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reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Prešove, dňa 13.02.2019
In Prešov, 13th of February 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K014827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šinaľová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 9, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1971
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/24/2017 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/24/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení prvého kola ponukového konania
V súlade s § 167n ods. 1 v spojitosti s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) správca
vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na predaj súboru majetku podliehajúcemu konkurzu, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 168/2017 dňa 04.09.2017 a tonižšie špecifikovanésúpisové zložky majetku
pod por. č. 1. - 30 súbor nehnuteľného majetku v súpisovej hodnote 628,63 EUR (ďalej len „predmet
ponukového konania“):
por. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

katastrálne územie
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov

LV
131
131
131
131
583
583
583
583
132
132
133
133
133
133
207
207
208
208
543
543
568

parc. č.
382
412/ 1
434
521/ 1
412/101
478/ 1
478/ 2
521/101
32/ 4
32/ 4
295/ 1
295/ 2
295/ 1
295/ 2
168/ 1
168/ 1
300
300
168/101
168/101
330

druh
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Orná pôda

Výmera v m2
2324
15055
10133
1134
10055
3823
12193
226
508
508
5993
2623
5993
2623
12100
12100
7896
7896
1838
1838
12883

podiel
1/ 175
1/ 175
1/ 175
1/ 175
13/1575
13/1575
13/1575
13/1575
1/100
17/900
1/600
1/600
17/5400
17/5400
1/175
13/1575
1/175
1/175
1/175
13/1575
1/175

súpisová hodnota
6,64 €
43,01 €
28,95 €
3,24 €
41,50 €
0,16 €
50,32 €
0,93 €
2,54 €
4,8 €
4,99 €
2,19 €
9,43 €
4,13 €
34,57 €
49,94 €
22,56 €
22,56 €
5,25 €
7,59 €
36,80 €

zapísané dňa
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov
Klenov

568
583
583
583
583
131
131
131
131

Konkurzy a reštrukturalizácie
330
412/101
478/ 1
478/ 2
521/101
382
412/ 1
434
521/ 1

Orná pôda
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalé trávne porasty

12883
10055
3823
12193
226
2324
15055
10133
1134

Deň vydania: 18.02.2019
13/1575
1/175
1/175
1/175
1/175
13/1575
13/1575
13/1575
13/1575

53,17 €
28,73 €
10,92 €
34,84 €
0,65 €
9,59 €
62,13 €
41,82 €
4,68 €

28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017

Podmienky ponukového konania
V súlade so zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZNVPP“)
1. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická
osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
2. Do ponukového konania sa nemôže zapojiť štát, občan štátu, fyzická osoba s pobytom alebo právnická
osoba so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým
osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike
nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku; to sa nevzťahuje na štáty Európskej únie,
Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarsko ani štáty, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná; ustanovenie sa nevzťahuje ani na ich štátnych občanov, ani na
fyzické osoby s pobytom alebo právnické osoby so sídlom v týchto štátoch.(§7 ZNVPP)
3. Záujemca, ktorý je právnickou osobou, nesmie byť v čase od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku do vyhodnotenia ponúk správcom v likvidácii ani nesmie byť v danom čase na jeho
majetok vyhlásený konkurz a nesmie byť voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného
práva.
4. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, minimálne vo
výške 100% súpisovej hodnoty, t. j. 628,63 EUR. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu
cenu, rozhodne žreb správcu.
5. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk je do 04.03.2019 (vrátane).
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet IBAN číslo : SK74 7500 0000 0040 1919 7497 vedený v ČSOB , a. s. , do konca
lehoty na predkladanie ponuky; variabilný symbol: 1242017.
7. Záväzná ponuka záujemcu pre vyhlásené ponukové konanie musí :
a. byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka,
b. obsahovať presné označenie záujemcu o prevod predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis
fyzickej osoby vrátane fotokópie identifikačnej karty; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra
a výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní; pri fyzickej osobe podnikateľovi
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo
živnostenského registra nie starší ako 30 dní vrátane fotokópie identifikačnej karty,
c. obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie,
d. obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby o
výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti,
e. obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť predmet ponukového
konania do vlastníctva,
f. obsahovať presné označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje a
g. byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu Slovenská konkurzná
a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, v zalepenej obálke
s označením sp. zn.: 1OdK/24/2017 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 5. Na
ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani ak boli odoslané pred uplynutím tejto
lehoty.
8. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
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záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
9. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 pracovných dní od termínu otvárania obálok
s predloženými ponukami.
10. Úspešný bude ten uchádzač ponukového konania, ktorý splní podmienky ponukového konania a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
11. Predmet ponukového konania sa prevedie na úspešného záujemcu v stave „ ako stojí a leží,“ úspešný
uchádzač si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/ alebo proti podstate.
12. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode predmetu ponukového konania aj
napriek výzve správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú
pokutu vo výške 20% z ponúknutej kúpnej ceny. Podaním ponuky od záujemcu k predmetu ponukového
konania záujemca prejavuje súhlas s podmienkami tohto ponukového konania a zároveň so zmluvnou
pokutou vo výške 20% z kúpnej ceny v prípade porušenia záväzku uzavrieť zmluvu o prevode predmetu
ponukového konania na výzvu správcu v lehote určenej správcom.
13. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania na právo oprávnenej osoby vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za podmienok ustanovených v § 167r ZKR .
14. Správca upozorňuje záujemcov o predmet ponukového konania, že úspešný záujemca znáša všetky
náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania, vrátane nákladov na
vklad do katastra nehnuteľností a príslušné správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch.
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár
SKP dlžníka Jana Šinaľová

K014828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1825/68, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka, Ružena Surmajová, nar.: 02.01.1963, trvale bytom Podskalka 1825/68, 066 01 Humenné,
Slovenská republika, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné,
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu, JUDr. Lenka Jamnická, Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, Slovenská republika, a to
v pracovných dňoch od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese lenka@jamnicky.eu.

JUDr. Lenka Jamnická, správca
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K014829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1825/68, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/24/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/24/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej len "Dlžník")
Ružena Surmajová, nar.: 02.01.1963, trvale bytom Podskalka 1825/68, 066 01 Humenné, Slovenská republika,
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov, č. k. 5OdK/24/2019, zverejneným dňa 11. februára
2019, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Debtor (here in after as „ Debtor“) Ružena Surmajová, date of birth 02nd January 1963, adress
Podskalka 1825/68, 066 01 Humenné, Slovak republic I am obliged to inform you that with there solution of the
Districtcourt Prešov, No. 5OdK/24/2019 publiced on 11th February 2019 bankruptcy procedure was on the Debtor.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the Districtcourt Prešov became valid on 12th February 2019. The bankruptcyś procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov,
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/24/2019 v jednom rovnopise správcovi na
adresu JUDr. Lenka Jamnická, Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
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 dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu 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, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka 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 pre 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. Bancruptcy and Restructuralizationact (here in after only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (Districtcourt Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov,
Slovak republic, to the No. 5OdK/24/2019 and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr.
Lenka Jamnická, Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely. The
lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
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of the creditor and of the debtor., the legalcause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
claim has to bedated and signed. Creditors who seclaims depend on the fulfillment of certain condictions lodge
their claims in the sameway. They also state in the registration form the condiction 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 belodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to been closed to the lodgement of
claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to bestated. In case a non- financial claim si
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to beadded.

Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and it selevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert
opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditoris responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whoseplace or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.

JUDr. Lenka Jamnická, správca/ trustee

K014830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pešta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenica 21, 082 07 Červenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/54/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/54/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka, Dušan Pešta, nar.: 22.05.1957, trvale bytom 082 07 Červenica 21, Slovenská republika,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Slovenská 40, 080 01 Prešov, oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu, JUDr. Lenka Jamnická, Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch
od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese lenka@jamnicky.eu.

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K014831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudičová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 86/5902, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/52/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/52/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/52/2019 zo dňa 1.2.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Oľga Dudičová, nar. 25.07.1964, Podskalka 5902/86, 066 01 Humenné,
Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č.: OV 31/2019 zo dňa 13.2.2019. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/52/2019, dated on 1th February 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Oľga Dudičová, date of birth: 25th July 1964, domicile: Podskalka 5902/86, 066 01
Humenné, Slovak Republic, and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01
Prešov, the Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 31/2019 dated on 13th
February 2019. This resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
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Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 13th February 2019
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K014832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Surovčíková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 4K/22/2016 S1023
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/22/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Súpisová položka P/6 (nehnuteľný majetok)
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. 3574, katastrálne územie: Rovinka, obec: Rovinka,
okres: Senec
parc. KN-C č. 21126/246 – záhrady o výmere 442 m2
spoluvlastnícky podiel ½

K014833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pončák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2014 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/42/2014
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky podiel
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážky zo mzdy za 11/2014 – 12/2017, 04/2018 – 01/2019
18.999,88 €
18.999,88 €
1/1
13.02.2019
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2. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky podiel
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Zrážky z dôchodku za 11/2014 – 01/2019
1.112,01 €
1.112,01 €
1/1
13.02.2019

3. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky podiel
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Finančná hotovosť
6.651,72 €
6.651,72 €
1/1
13.02.2019

4. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky podiel
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Kreditné úroky z bankového účtu
0,57 €
0,57 €
1/1
13.02.2019

5. iná majetková hodnota
Dôvod zapísania
Právny dôvod
Celková suma
Súpisová hodnota
Spoluvlastnícky podiel
Deň zapísania

Nespochybniteľné vlastnícke právo úpadcu
Nespotrebovaná časť preddavku na náklady konkurzu
664,00 €
664,00 €
1/1
13.02.2019

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca úpadcu

K014834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pončák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/42/2014 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2K/42/2014
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA správca konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) úpadcu Vladimír Pončák, nar.
30.06.1967, bytom Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov – Nižná Šebastová (ďalej len „úpadca“) týmto v zmysle
§ 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR: „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.“
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K014835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Pešta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenica 21, 082 07 Červenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/54/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/54/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej len "Dlžník")
Dušan Pešta, nar.: 22.05.1957, trvale bytom 082 07 Červenica 21, Slovenská republik, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Prešov, č. k. 5OdK/54/2019, zverejneným dňa 12. februára 2019, bol vyhlásený
konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Debtor (here in after as „ Debtor“) Dušan Pešta, date of birth 22nd May 1957, adress 082 07
Červenica 21, Slovak republic I am obliged to inform you that with there solution of the Districtcourt Prešov, No.
5OdK/54/2019 publiced on 12th February 2019 bankruptcy procedure was on the Debtor.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 13.02.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the Districtcourt Prešov became valid on 13th February 2019. The bankruptcyś procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
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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lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Prešov,
Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/54/2019 v jednom rovnopise správcovi na
adresu JUDr. Lenka Jamnická, Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
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 dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu 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, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka 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 pre 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. Bancruptcy and Restructuralizationact (here in after only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Prešov (Districtcourt Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov,
Slovak republic, to the No. 5OdK/54/2019 and in one original to the bankruptcy trustee to the address JUDr.
Lenka Jamnická, Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, Slovak republic. Each claim must be lodged separetely. The
lodgement 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 legalcause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
claim has to bedated and signed. Creditors who seclaims depend on the fulfillment of certain condictions lodge
their claims in the sameway. They also state in the registration form the condiction 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 belodged in currency names as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to been closed to the lodgement of
claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to bestated. In case a non- financial claim si
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to beadded.

Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and it selevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert
opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditoris responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whoseplace or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.

JUDr. Lenka Jamnická, správca/ trustee

K014836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Hlaváč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 87, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/511/2018 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/511/2018
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 preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/511/2018-21 zo dňa 17.09.2018, na majetok dlžníka: Igor
Hlaváč, nar. 22.03.1980, bytom 065 31 Jarabina 87, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Igor Hlaváč, nar. 22.03.1980,
bytom 065 31 Jarabina 87, SR zrušuje.
V Prešove dňa 13.02.2019
JUDr. Marek Gula, správca

K014837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Douchová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábska 40, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1957
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/526/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/526/2018
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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Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Anna Douchová, nar.: 01.04.1957, trvale bytom Švábska 40, 080 05 Prešov, vedený Okresným
súdom Prešov pod spis. zn. 5OdK/526/2018, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 13.02.2019
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
Ing. Pavol Kubala, PhD., zástupca kancelárie a komplementár

K014838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeterová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1973
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Reimanova 9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/600/2018 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/600/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu, nebol zistený majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Monika Demeterová, nar. 08.10.1973, Ladomirová 155, 090 03 Ladomirová, vedený Okresným
súdom Prešov pod spis. zn. 2OdK/600/2018, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 13.02.2019
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka
Ing. Pavol Kubala, PhD., zástupca kancelárie a komplementár

K014839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K starej tehelni 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1987
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/804/2018 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/804/2018
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(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
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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(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Milan Holub, nar.:
07.01.1987, trvale bytom K Starej tehelni 7, 080 01 Prešov (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č. k. 5OdK/804/2018 zo dňa 04.01.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.8/2019 zo dňa 11.01.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
5OdK/804/2018.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Milan Holub, date of birth 07.01.1987, domicile K Starej tehelni 7, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, No. 5OdK/804/2018 dated on 04th of Január 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 11th of January 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 5OdK/804/2018.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, 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
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
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It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured also fill in the registration form
which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of
security and legal cause of security of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je
povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does
not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.
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.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee
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K014840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A, 080 01 Prešov,
IČO: 36 458 872 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 (ďalej len
„Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):
Veriteľ: František Pavlík
Bytom: Vansovej 13, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 273,95 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 21.12.2018
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 370
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 21.12.2018

K014841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szerdi Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 114 / 60, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR dopĺňa súpis majetku dlžníka Július Szerdi, nar. 19.06.1964, bytom:
Staničná 114/60, 076 35 Somotor a to:
- všeobecná podstata:
súp. položka č. 3, hodnota 2000,- € , rodinný dom v k.ú. Veľký Kamenec, LV č. 416, s.č. 162, podiel 1/2-ina.
Rodinný dom veľmi poškodený.

JUDr. Igor Varga, správca KP

K014842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szerdi Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 114 / 60, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/338/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/338/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov ako správca dlžníka Július Szerdi, nar.
19.06.1964, bytom Staničná ulica 114/60, 076 35 Somotor, vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov prvé kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku dlžníka.
Predmetom ponukového konania je majetok dlžníka zverejnený v OV .
Súp. zlož. č. 3
- rodinný dom nachádzajúci sa v k.ú. Veľký Kamenec, na LV č. 416, s.č. 162, na p.č. 504/1 parcela registra "C" v
podiele 1/2-ina, v hodnote 2000,- €.
Podmienky ponukového konania
2.1. Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie
uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.
2.2. Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený vo
VÚB, a.s. IBAN: SK48 0200 0000 0000 2254 0622. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje pripísanie
peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.
2.3 Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s
podmienkami ponukového konania.
2.4. Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga,
správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní a začína plynúť deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 10-ty deň od zverejnenia o
15:30 hod. V prípade, že 10-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší
pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude
považovať za riadne doručenú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Náležitosti ponuky:
3.1. Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ
KONANIE sp. zn.: 32OdK/338/2018, Július Szerdi, nar. 19.06.1964, bytom Staničná ulica 114/60, 076 35
Somotor.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:
3.4.1. nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno,
priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne
iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti
nie staršiu ako 1 mesiac.
3.4.2. označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,
3.4.3. návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,
3.4.4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,
3.4.5. kontaktné údaje záujemcu
3.4.6. uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
4. Vyhodnotenie ponúk:
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty,
sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní
od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí.
4.7. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov,
prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá. 4.8. O skutočnostiach podľa bodu 4.6 ako
aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.
4.9. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.
4.10. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby
vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom
kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej
podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.
4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Igor Varga, správca KP

K014843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3125/7, 052 05 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/263/2018 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/263/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: dlžníka Roman Čonka, bytom : Lesná 3125/7, 052 05 Spišská Nová Ves, narodený : 03.07.1970,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/263/2018, týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Faltin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod vinicou 206/56, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/438/2018 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/438/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Peter Faltin, bytom : Pod vinicou 206/56, 054 01 Levoča, narodený : 23.03.1962 konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/438/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobránska 1271/19, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2018 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstát.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drienovec 16, 044 01 Drienovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/472/2018 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/472/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Rastislav Tokár, nar. 07.08.1972, bytom: Drienovec 16, 044 01 Drienovec,
zverejnené v OV č. 237/2018 zo dňa 10.12.2018, 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

K014847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Ferčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 1031/13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/46/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka : Kristína Ferčáková, nar. 21.8.1971, Krčméryho 1031/13, 040 11
Košice, občan SR, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka vedeného pod
sp.zn. 31OdK/46/2019 - S 1204 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, 040 01 Košice, a to každý
pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 16.00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore.
Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. 055/7288367 alebo prostredníctvom e – mailu na:
tkma@stonline.sk Samotné nahliadnutie je možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
Košice, 13.2.2019

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Ferčáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 1031/13, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/46/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Ing. Dagmar Prividi,
PhD., správca úpadcu Kristína Ferčáková, nar. 21.08.1971, Krčméryho 1031/13, Košice občan SR, (ďalej len
„úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Košice I, č.k.: 31OdK/46/2019 zo dňa 7.2.2019
bol vyhlásený konkurz na uvedeného úpadcu.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy trustee
of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No.
31OdK/46/2019 dated 7 february 2019 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt – Kristína
Ferčáková, nar. 21.08.1971, Krčméryho 1031/13, Košice, Slovak Republic (the "bankrupt").
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Košice I., Tichá 21, 040 01 Košice, Slovenská republika, k číslu konania 31OdK/46/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25, Košice, Slovenská republika. 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, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky.
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 „BaRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Košice I. (District Court Košice I), Tichá 21, 040 01
Košice, Slovak Republic, to the File No. 31OdK/46/2019 and in one original to the bankruptcy trustee to the
address Ing. Dagmar Prividi, správca, Hlavná 25, 040 01 Košice, Slovak Republic. The lodgment of claim has to
include information on 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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amount of the principal and the interest, the legal cause of the interest; the lodgment 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 denominated as EUR, on the standard application form
and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. Documents proving the
information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. In case the creditor
does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or
a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky sa v konkurznom konaní neprihliada.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie
sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the lodgment period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union member
states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of commitments.

Košice, 13.2.2019
Ing. Dagmar Prividi, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K014849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Berešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 1325/43, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka, Mária Berešová, narodená: 27.10.1947, bytom: J. Murgaša 1325/43, 071 01 Michalovce,
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu, Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, a to v pracovných
dňoch od 08:00 do 14:00.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese: lafko.spravca@gmail.com.

Ing. Viliam Lafko, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K014850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Berešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Murgaša 1325/43, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 30.01.2019, sp. zn.:
26OdK/38/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 25/2019 zo dňa 05.02.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Mária Berešová, narodená: 27.10.1947, bytom: J. Murgaša 1325/43, 071 01
Michalovce, (ďalej len „Dlžník”).

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of May 20th 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Košice I, dated
January 30th 2019, file No. 26OdK/38/2019, published in Commercial Gazette no. 25/2019 on February 5th 2019,
the Court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor Mária Berešová, born: 27.10.1947, address:
J. Murgaša 1325/43, 071 01 Michalovce, (hereinafter as the “Debtor”).

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 06.02.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This decision of the District Court Košice I came into force on February 6th 2019. The bankruptcy was declared
as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova 3,
040 01 Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 26OdK/38/2019 S1424. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou.

Creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Viliam Lafko, registered Office Murgašova
3, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 26OdK/38/2019 S1424. Applications that
will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfilment of certain condition or creditors, who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfil the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgement of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

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

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Application must not be corrected or amended.

Ing. Viliam Lafko, správca / Ing. Viliam Lafko, trustee

K014851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sliško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka, Marek Sliško, nar.: 04.04.1986, bytom: Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves, oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu, Ing. Viliam Lafko, Murgašova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika, a to v pracovných dňoch od 08:00
do 14:00.
Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese: lafko.spravca@gmail.com.

Ing. Viliam Lafko, správca

K014852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Sliško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/23/2019 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/23/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 05.02.2019, sp. zn.:
30OdK/23/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 29/2019 zo dňa 11.02.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Marek Sliško, nar. 04.04.1986, bytom: Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves, (ďalej
len „Dlžník”).

According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of May 20th 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the decision of District Court Košice I, dated
February 5th 2019,, file No. 30OdK/23/2019, published in Commercial Gazette no. 29/2019 on February 11th 2019,
the Court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor Marek Sliško, born: 04.04.1986, address:
Nacina Ves 34, 072 21 Nacina Ves, (hereinafter as the “Debtor”).

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I nadobudlo právoplatnosť dňa 12.02.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

This decision of the District Court Košice I came into force on February 12th 2019. The bankruptcy was declared
as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Ing. Viliam Lafko, so sídlom Murgašova 3,
040 01 Košice, Slovenská Republika k sp. zn.: 30OdK/23/2019 S1424. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing. Viliam Lafko, registered Office Murgašova
3, 040 01 Košice, Slovak Republic, bankruptcy trustee, to the file No. 30OdK/23/2019 S1424. Applications that
will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Úpadcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.

Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors whose claims
arise in the future or depend on the fulfilment of certain condition or creditors, who have a claim against another
person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of Debtor, lodge
their claims in the same way. The application has to be filed in a special application form and fulfil the
requirements stated by the law, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored.

Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.

The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form has to be signed. Creditors with
claims secured with securities also fill in the application form which has to provide information about the secured
amount, kind and order of security right, object to which the security is tied and legal cause of the security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions register their claims in the same way and they also state in the application form the condition on which
the claim is dependent. The lodgement of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal cause of
the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the EURO, amount of
the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If
the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not stated by European Central Bank or National
Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by bankruptcy trustee with professional diligence.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.

Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the Application of
claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and Application will be ignored. A creditor
who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditor´s
accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy.

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

In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be
accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form, which was delivered to trustee or
court cannot be correct or amend.

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.

Application must not be corrected or amended.

Ing. Viliam Lafko, správca / Ing. Viliam Lafko, trustee

K014853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Kroková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/489/2018, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/489/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu :
Ing. Milan Polončák PhD., správca dlžníka – Alžbeta Kroková, nar. 05.11.1953, bytom Podjavorinskej 5, 040
11 Košice, počas svojej funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 27.11.2018, vyjadrenia dlžníka zo dňa 04.01.2019, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako
správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. § 167t ods. 1
ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka – Alžbeta
Kroková, nar. 05.11.1953, bytom Podjavorinskej 5, 040 11 Košice končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka – Alžbeta Kroková, nar. 05.11.1953, bytom
Podjavorinskej 5, 040 11 Košice v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K014854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozsár Miklós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 480 / 33, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/37/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/37/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 9.09. 2016, č. k. 26K/37/2016, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.179/ 2016 ( zo dňa 19.09. 2016 bol vyhlásený na majetok úpadcu : Ing. Miklós Kozsár, nar. 31.10.
1954, bytom Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany konkurz.
Správca počas celej doby trvania konkurzného konania zabezpečoval zisťovanie, spísanie a speňažovanie
majetku patriaceho úpadcovi.
I.
Do súpisu všeobecnej podstaty správca zapísal nasledovný nehnuteľný majetok ( súpis zverejnený v OV
č.220/2016 zo dňa 16.11. 2016)
1. Pozemok – parcelné číslo : 796 o výmere : 6184 m2,
druh pozemku: orná pôda, zapísaná na LV č.1351, okres Rožňava, obec : Čoltovo,
katastrálne územie : Čoltovo
súpisová hodnota majetku : 2 245,41 Eur
2. Pozemok- parcelné číslo : 576/4 o výmere : 19 m2,
druh pozemku: trvalé trávnaté porasty, zapísaný na LV č.559, okres : Rožňava,
obec : Čoltovo, katastrálne územie :Čoltovo, v spoluvlastníckom podiele: 3/60
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisová hodnota : 10,00 Eur
3. Stavba – rodinný dom, súpisné číslo : 144, na parcele číslo: 432/22, o výmere :64 m2
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č.107, okres Rožňava,
obec : Čoltovo, katastrálne územie : Čoltovo, v spoluvlastníckom podiele : 1/2
súpisová hodnota majetku : 1 500,00 Eur
4. Stavba – hospodárska budova na parcele číslo : 432/27 o výmere : 27 m2
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 107, okres : Rožňava,
obec : Čoltovo, katastrálne územie : Čoltovo, v spoluvlastníckom podiele : 1/2
súpisová hodnota majetku : 300,00 Eur
5. stavba – garáž na parcele číslo : 432/24 o výmere : 21 m2 ,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č.107, okres: Rožňava, obec: Čoltovo,
katastrálne územie : Čoltovo, v spoluvlastníckom podiele : 1/2
súpisová hodnota majetku : 300,00 Eur
6. pozemok – parcelné číslo : 432/2 o výmere 453 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 107, okres Rožňava,
obec: Čoltovo, katastrálne územie : Čoltovo, v spoluvlastníckom podiele : 1/2
súpisová hodnota majetku: 500,00 Eur
7. pozemok – parcelné číslo : 432/21 o výmere 185 m2,
druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 107, okres : Rožňava ,
obec : Čoltovo, katastrálne územie : Čoltovo, v spoluvlastníckom podiele : 1/2
súpisová hodnota majetku : 300,00 Eur
V konkurznom konaní si uplatnili svoje pohľadávky 4 nezabezpečení veritelia s celkovou sumou prihlásených
pohľadávok 22 359,28 Eur.
Dňa 22.12. 2016 sa uskutočnila 1. schôdza veriteľov, nezúčastnil sa jej ani jeden veriteľ, preto nebola
uznášania schopná. Termín opakovanej schôdze veriteľov správca vytýčil na deň 26.01. 2017. Ani na túto
opakovanú 1. schôdzu veriteľov sa žiaden veriteľ nedostavil. Správca zvolal bezodkladne opätovne 1. schôdzu
veriteľov na deň 28.2. 2017 ani tá však uznášania schopná nebola. Keďže v tomto konkurznom konaní nebol
vykreovaný veriteľský výbor, ani zástupca veriteľov, pôsobnosť veriteľského výboru v zmysle § 39 ZKR vykonáva
súd.
II. Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty pozostáva z príjmu z predaja nehnuteľností vo vlastníctve
úpadcu ako i zrážok z dávok dôchodkového zabezpečenia , ktoré vykonávala Sociálna poisťovňa.
Špecifikácia výťažku zo speňaženia je obsiahnutá v prílohe tohto súboru. Celková výška výťažku je 8 418,18 Eur.
III. Pohľadávky proti podstate vyčísľuje správca na sumu 6 460,45 Eur. Suma pohľadávok proti podstate zahŕňa
aj budúce predpokladané náklady spojené s vedením konkurzného konania až do predpokladaného ukončenia
konkurzu vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2% z výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov ( zák. č.
71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, položka 5, písm. „d“).
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IV. Odmena správcu z výťažku je vyčíslená podľa ustanovenia paragrafu 20 ods.1, vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR. Správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty , preto sa
v zmysle §10 citovanej vyhlášky jeho odmena zvyšuje o sumu DPH.
V. R o z v r h .
Návrh rozdelenia konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty nezabezpečeným veriteľom :
a. Aktíva všeobecnej podstaty spolu :
b. Pohľadávky proti podstate spolu :
c. Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov :

8 418,18 Eur
6 460,45 Eur
1 957,73 Eur

Miera uspokojenia nezabezpečených veriteľov : 8,756 %

Špecifikácia uspokojenia jednotlivých nezabezpečených veriteľov :
1.
·
·
2.
·
·

PEPSI -COLA SR, s. r. o., Nádražná 534, Malacky, IČO: 31362681
Zistená suma prihlásených pohľadávok :
380,41 Eur
Uspokojenie z výťažku :
33,31 Eur
Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO:35776005
Zistená suma prihlásených pohľadávok :
9 950,17 Eur
Uspokojenie z výťažku :
871,22 Eur

3. Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00682420
11 999,58 Eur
· Zistená suma prihlásených pohľadávok :
1 050,65 Eur
· Uspokojenie z výťažku :

4. Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, (postúpená pohľadávka na SK, a. s., Bratislava)
29,12 Eur
· Zistená suma prihlásených pohľadávok :
2,55 Eur
· Uspokojenie z výťažku :

Poučenie správcu :
Správca pred zverejnením návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty doručil tento návrh súdu ako príslušnému orgánu.
V zmysle § 101 ZKR určuje správca zástupcovi veriteľov ako príslušnému orgánu lehotu 15 dní na schválenie
tohto návrhu. Táto lehota začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení návrhu konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia majetku všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

ING. KOZSÁR Miklós, nar. 31.10.1954,
bytom Záhradná 33, 079 01 Veľké Kapušany

26K/37/2016

Zostatok na účtoch ku dňu vstupu do konkurzu
Príjem – nespotrebovaný preddavok od súdu
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty:

0,00
664,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- predaj nehnuteľnosti
- príjem od úpadcu + dávky SOC.POIST.
Príjem zo správy všeobecnej podstaty - pripísané úroky
Všeobecná podstata spolu:

6 331,00
1 423,12
0,06
8 418,18

Pohľadávky proti podstate v EUR
Poštovné
Cestovné
Poplatky bankám za súčinnosť
Ostatné služby- znalecké posudky
Náklady dražby a odmena dražobníka
Osvedčenie podpisov
Bankové poplatky
Náklady na archiváciu spisu
Účtovnícke práce spojené so spracovaním rozvrhu
Súdny poplatok z výťažku
Predpokladané náklady na uzatvorenie spisu
Pohľadávky proti podstate spolu:
Odmena správcu do konania 1.schôdze veriteľov
Odmena správcu za speňaženie majetku
Pohľadávky proti podstate celkom:

Spolu
21,75
394,50
102,00
408,56
2 861,02
5,26
6,90
490,00
100,00
16,84
200,00
4 606,83
796,66
1 056,96
6 460,45

Na uspokojenie veriteľov ostáva suma:

1 537,73

Nezabezpečení veritelia
PEPSI-COLA SR, s.r.o., Malacky
Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Bratislava
DÚ Košice – postúpená na Slov. konsolidačnú, a.s.
Spolu:

Suma
prihlásených pohľadávok
EUR
380,41
9 950,17
11 999,58
29,12
22 359,28

v

Podiel pohľ.
v%

uspokojenie Miera uspokojenia
v EUR
v%

1,7014
44,5013

33,31
871,22

8,756
8,756

53,6671
0,1302
100,00

1 050,65
2,55
1 957,73

8,756
8,756
8,756

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K014855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agrostav SK s. r .o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 416 711
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Agrostav
SK, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 416 711, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že pohľadávky veriteľa:
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CHYŽBET SK, s.r.o., so sídlom Budovateľská 1234, 038 53 Turany, IČO: 36 789 097, v celkovej sume 2 227,99
€,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

V Košiciach dňa 13.02.2019
JUDr. Marek Radačovský, správca

K014856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agrostav SK s. r .o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná trieda 93 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 416 711
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/20/2018 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/20/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Radačovský, MBA, správca so sídlom Žriedlová 3, 040 01 Košice, správca majetku úpadcu Agrostav
SK, s.r.o., so sídlom Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 45 416 711, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že pohľadávky veriteľa:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, v celkovej sume
1 273,55 €,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

V Košiciach dňa 13.02.2019
JUDr. Marek Radačovský, správca

K014857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meďanský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Exnárova 805 / 2, 040 23 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1982
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/51/2019 S1689
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
32OdK/51/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom Vrátna 28, 040 01 Košice, IČO: 47 632 836, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č.: 447/V, so sídlom správcovskej kancelárie Vrátna 28, 040 01
Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689,
správca dlžníka Peter Meďanský, narodený: 05.09.1982, bytom: Exnárova 805/2, 040 23 Košice, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Vrátna 28, 040 01
Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese areko.group@gmail.com.

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca Úpadcu

K014858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrei Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 232 / 84, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/48/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/48/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
Bc.Miroslav Sendrei, narod.3.8.1963, bytom: Stará 232/84, 05561 Jaklovce,, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.:26OdK/48/2019, zo dňa 4.2.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, l am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Košice I. proc. No. 26OdK/48/2019 from 4.2.2019, bankruptcy proceedings were declared on the
Debtors assets: Bc. Miroslav Sendrei, date of birth 3.8.1963, domicile : Stará 232/84, 05561 Jaklovce,
Slovak republik /hereinafter only „the Bankrupts“ /.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.29/2019 dňa 11.02..2019.
Dňom 12.02..2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 29/2019 on 11th of
february 2019. Bankruptcy was declared on 12th of february 2019.
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 (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
2.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. Viera Dobrovolská, J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, Slovenská republika 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.
2.Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Dobrovolska, J.Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, Slovak Republic 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.
3.Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 12.02.2019..
3.The date 12th of february 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
4.Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
4.If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the 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).
5.V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
5.In the bankruptcy 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).
6.Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
6.The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim
from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
7.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
7.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
8.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).
8.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).
9.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).
9.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).

10.Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10.The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
11.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).
11.The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the 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).
12.K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12.To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13.Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republik
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku / § 29 ods.8 ZKR /.
13.The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
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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 truste, otherwise the documents
will be dellvered only by publishing them in the Commercial report / § 29 sec.8 BRA /.
14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca
JUDr. Viera Dobrovolská, trustee

K014859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrei Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará 232 / 84, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/48/2019 S1035-5
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/48/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty dlžníka Bc. Miroslav Sendrei, narod. 3.8.1963, bytom
Stará 232/84, 05561 Jaklovce o z n a m u j e , že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v pracovných
dňoch od 7,00 do 13,00 hod. v sídle správcu na adrese: Jána Kalinčiaka 2591/6, 071 01 Michalovce.
žiadosť o nahliadnutie
dobrovolska@gecom.sk

do

spisu

možno

podať

písomne

na

uvedenej

adrese

alebo

Michalovce, dňa 13.2.2019
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K014860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 21, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/101/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/101/2018
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Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K014861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Spišáková Olga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 10, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/495/2018 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/495/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K014862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohly Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/44/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/44/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Milan Pohly, nar. 29.07.1967, bytom Vajkovce 143, 044 43 Budimír, vedenom pod
č. k. 31OdK/44/2019 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

K014863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrebendova 1025 / 1, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová

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

464

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Ondrej Balog, narodený: 15.04.1973, bytom:
Hrebendova 1, 040 11 Košice, Slovenská republika, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania,
že nebude zostavovať rozvrh, nakoľko postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok
podliehajúci konkurzu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K014864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohly Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/44/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/44/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Milan Pohly, nar. 29.07.1967, bytom
Vajkovce 143, 044 43 Budimír podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom pod č. k.
31OdK/44/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Oddelená podstata:

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K014865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohly Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajkovce 143, 044 43 Vajkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/44/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/44/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Milan Pohly, nar. 29.07.1967, bytom
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Vajkovce 143, 044 43 Budimír podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom pod č. k.
31OdK/44/2019 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

K014866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 554 665
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Hrvolová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/21/2018 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/21/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Veronika Hrvolová, správca podstaty úpadcu: Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy, so sídlom
Hornádska 49, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35 554 665, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod
sp. zn.: 26K/21/2018, v zmysle ust. § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), týmto zverejňuje bankový účet, na
ktorý môžu veritelia prihlásenej pohľadávky skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky:
Bankový účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.
IBAN: SK46 0900 0000 0051 5460 1776
BIC: GIBASKBX

V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
V zmysle ust. § 32 ods. 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 ust. § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
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V zmysle 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.
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 týchto preddavkov sa
hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a
nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Veronika Hrvolová, správca

K014867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 820/27, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31 OdK/480/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Dátum zápisu : 13.02.2019
Veriteľ : BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO : 36 432 105
Poradové číslo : 2
Poradie : Iná
Prihlásená suma : 5.931,97
Ing. Peter Duhoň, správca

K014868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Čurmová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1693/1, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1970
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/131/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/131/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku podľa IV. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

467

Obchodný vestník 34/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.02.2019

reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
Správca dlžníka Marcela Čurmová, nar. 27.07.1970, bytom Okružná 1693/1, 078 01 Sečovce, obchodné meno:
Marcela Čurmová, s miestom podnikania: Obchodná 166, 078 01 Sečovce, IČO: 33 163 731 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.05.2005 týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov oznamuje svoj
zámer zostaviť rozvrh výťažku.

K014869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jabriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trakanská 5/15, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/37/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/37/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ivan Roháč, správca so sídlom Masarykova 21, Košice 040 01

Katarína Jabriková, narodená: 10.06.1951, bytom: Trakanská 5/15, 076 43 Čierna nad Tisou, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice,

Okresný súd Košice I
Tichá 21
040 01 Košice

V Košiciach, 13.02.2019

Vec:
Správa správcu o stave konkurzného konania

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka:
Katarína Jabriková, narodená: 10.06.1951, bytom: Trakanská 5/15, 076 43 Čierna nad Tisou, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Katarína Jabriková, narodená: 10.06.1951, bytom: Trakanská 5/15,
076 43 Čierna nad Tisou.
II. Zbavuje dlžníka: Katarína Jabriková, narodená: 10.06.1951, bytom: Trakanská 5/15, 076 43 Čierna nad
Tisou, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze.
III. Konkurz u z n á v a za hlavné insolvenčné konanie.
IV. Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ivan Roháč, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1361.
V. Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných
veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je
Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu
podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach
týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe
zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.

V zmysle povinnosti uloženej na základe predmetného Uznesenia (ďalej len „ZKR“) predkladám súdu správu
o stave a zisťovaní majetku Dlžníka v lehote 60 dní odo dňa ustanovenia do funkcie správcu.

O prípadnom zistenom majetku a jeho hodnote budem súd v nasledujúcej správe informovať.

V doterajšom zisťovaní som si vyžiadal správy z nasledovných inštitúcii

1.
2.
3.
4.

Centrálny depozitár cenných papierov- nedoručená odpoveď na výzvu správcu
Úrad geodézie, kartografie a katastra – nedoručená odpoveď na výzvu správcu
Daňový úrad. – nedoručená odpoveď na výzvu správcu
ORPZ ODI– nedoručená odpoveď na výzvu správcu
O výsledku zisťovania, prípadnom zistenom majetku, a jeho hodnote budem súd v nasledujúcej
správe informovať.
Z doposiaľ predložených správ vyplýva, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom hnuteľným, ani
nehnuteľným.
Na základe doteraz uvedených skutočností a po preskúmaní predložených a doručených
podkladov neboli zistené právne úkony dlžníka, ktorým by bolo možné odporovať.
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Ako predbežný správca po doručení vyžiadaných správ od tretích osôb predložím Okresnému
súdu vo vyššie uvedenom konkurznom konaní ďalšiu správu o stave zisťovania majetku dlžníka.
JUDr. Ivan Roháč
správca
Zn. správcu S1361

K014870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jabriková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trakanská 5/15, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/37/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/37/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ivan Roháč - správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína Jabriková, narodená: 10.06.1951, bytom:
Trakanská 5/15, 076 43 Čierna nad Tisou, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom:
Murgašova 3, 040 41 Košice, vedeného pod Sp. zn.: 26OdK/37/2019, v konkurznom konaní na Okresnom súde
Košice I, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca
vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Masarykova
21, 040 01 Košice po predchádzajúcej dohode so správcom.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.
č.: +421 915 514 430, alebo elektronicky na emailovej adrese: rohac.spravca@gmail.com.
JUDr. Ivan Roháč – správca

K014871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščen Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Mostom 601 / 5, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/294/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/294/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Radoslav Kroščen, bytom: Za mostom 601/5, 053
11 Smižany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I č. k.: 30OdK/294/2018, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, že nebude zostavovať rozvrh, nakoľko postupom podľa § 166i ods.
1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci konkurzu.
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JUDr.Erika Šimová, správca

K014872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrenčák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piesočná 128 / 10, 040 18 Košice-Krásna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/498/2018 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/498/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Erika Šimová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Marek Petrenčák, bytom: Piesočná 128/10 , 04018
Košice-Krásna, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že nebude zostavovať rozvrh,
nakoľko postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok podliehajúci konkurzu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K014873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zummer Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Narcisová 421 / 1, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1964
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/296/2018 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/296/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu S1868, správca dlžníka Miroslav Zummer, nar. 30.03.1964, bytom Narcisová 421/1, 040
11 Košice, 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 18.01.2019, 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
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K014874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Handzoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 3, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/50/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Andrea Handzoková, narodená : 29.04.1973, bytom : Ludmanská 3, 040
01 Košice, podnikajúcej pod obchodným menom : Andrea Handzoková, miesto podnikania : Ludmanská 1499/3,
040 01 Košice – Juh, IČO : 46 839 305 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.04.2016, oznamuje
veriteľom dlžníka a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Vrátna 28, Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
– do 15.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podať písomne v kancelárii správcu alebo
e-mailom na spravca@praskai.sk.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K014875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenďáková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosianska 81, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Zajac
Sídlo správcu:
Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2018 S895
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/1/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

32OdK/1/2018-S895

Súpis majetku
všeobecná podstata
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úpadca: Iveta LENĎÁKOVÁ, nar.: 11.03.1966, trvale bytom Krosnianska 81, 040 22 Košice.

správca: JUDr. Roman Zajac, so sídlom Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves
Správca zapísaný v zozname MSSR pod značkou S 895

konkurz: Okresný súd Košice I svojim uznesením sp. zn.: 32OdK/1/2018 zo dňa 15.01.2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 14/2018 zo dňa 19.01.2018 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Iveta Lenďáková, nar.:
11.03.1966, trvale bytom Krosnianska 81, 040 22 Košice a ustanovil JUDr. Romana Zajaca, so sídlom kancelárie
Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves, do funkcie správcu konkurznej podstaty.

Nehnuteľnosti

P.č. popis
1

súp. č. LV

byt – č. 3, vchod 81, posch. 2, adresa: 1491
Krosnianska 81, 040 22 Košice

kat.
územie
12286 Furča

vlastníctvo

hodnota

1/1 spoluvlastnícky
podiel

100.000
EUR

Zabezpečovacie
k majetku
Záložné právo –
/vzťahujúce
sa
nehnuteľnosti pod p
por. č. 1/ 2/ 3/ 4/

práva

na

úver na bývanie vo výške
4.200.000
EUR/,

Sk

/139

415

Slovenská sporiteľňa, a.s.
2

3

4

Pozemok

Pozemok

Pozemok

2954/40 11932 Furča

2954/40 11932 Furča

2954/40 11932 Furča

11/10000
spoluvlastnícky
podiel
199/10000
spoluvlastnícky
podiel
33/10000
spoluvlastnícky
podiel

200 EUR

200 EUR

200 EUR
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K014876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätá Mária 77, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Všeobecná
Pozemok
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
pozemok, druh: zastavaná plocha a nádvorie,
okres: Trebišov, obec: Svätá Mária, k.ú. Pavlovo,
zapísaný na LV č. 281, par.č. 637 vo výmere 660
m² v spoluvlastníckom podiele 1/2
pozemok, druh: záhrada, okres: Trebišov, obec:
Svätá Mária, k.ú. Pavlovo, zapísaný na LV č. 281,
par.č. 626 vo výmere 1832 m² v spoluvlastníckom
podiele 1/2

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
osoby

Zabezpečenie

50.00

Nie

10.00

Nie

K014877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Labovská Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 253/16, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/293/2018 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/293/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
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Správca konkurznej podstaty dlžníka Labovská Zdena, nar. 05.06.1963, bytom Mariánske námestie 253/16, 044
25 Medzev na základe uzavretia kúpnej zmluvy so záujemcom vylučuje majetok zapísaný v Obchodnom vestníku
č. 249/2018 zo dňa 31.12.2018 patriací do podstaty dlžníka zo súpisu majetku dlžníka.

V Košiciach, dňa 13.02.2019

Mrg. Tomáš Sabadoš
správca
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